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1 PROPÒSIT DEL PROJECTE 

El present projecte té com a propòsit aportar tota la informació necessària amb 

el màxim de detall per a poder desenvolupar tot el procés constructiu d'una Estació 

Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) al terme municipal de La Granyanella, i els 

col·lectors en alta. 

 

2 ANTECEDENTS 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és 

un instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de 

Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que 

té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la 

contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels 

objectius de qualitat de l’aigua. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament 

d’aigües residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc 

comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les 

aigües i que pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses 

d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i 

regeneració d’aquestes masses. 

Actualment la Generalitat de Catalunya és l’administració competent en 

matèries d’aigües, obres hidràuliques i protecció del medi ambient i avarca tot el 

territori català. 

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

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

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

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

competències assumides per l’ACA –especialment a les Conques Internes, àmbit 

d’aquest projecte- són resumidament:  

a) Elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne 

el seguiment;  

b) La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües 

superficials i subterrànies existents i dels abocaments que puguin afectar les aigües 

superficials, subterrànies i marítimes;  

c) El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general;  

d) L'ordenació dels serveis d'abastament en alta i de sanejament.  
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L’ACA és l’ens encarregat de redactar els plans i programes que integren la 

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

gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el Programa de Mesures i els 

programes de control.  

El PSARU (2005) és un Programa de mesures que s’emmarca dins el Pla de 

Gestió de les conques hidrogràfiques internes, que constitueixen el Districte de Conca 

Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya. 

L'actual xarxa de sanejament de La Granyanella aboca les aigües de rebuig al 

medi sense cap mena de tractament previ. Tot i la reduïda població d'aquesta 

població, les conseqüències de salubritat i mediambientals són molt negatives no 

només a escala municipal, sinó també a escala comarcal. La Granyanella es troba a la 

vora de la riera del Barranc dels Fiterols, que a menys d'un kilòmetre aigües avall 

s'uneix amb el riu d'Ondara, on molts municipis en fan ús, moltes indústries hi depenen 

i, a més, és l'escenari d'un gran nombre de comunitats d'aus. 

 

3 BASES DE PARTIDA 

3.1 Característiques de la població 

La Granyanella és un municipi de la comarca de La Segarra i té una extensió 

de 24 km
2
. Es troba a escassos 10 km. de Cervera, que és la població més propera i la 

seva activitat predominant és l'indústria. 

L'emplaçament de la futura estació depuradora pertany al terme municipal de 

La  Granyanella. El terme municipal de Granyanella es troba a 508m d’altitud i ocupa 

una superfície de 24,35 Km2, que representa un 3,36% de la superfície total de la 

comarca de la Segarra. El municipi es troba situat en un relleu planer però els 

sediments que formen el seu sòl són margosos, erosionats pel riu d’Ondara, que 

travessa pel seu territori.  

El municipi es troba situat al Sud-oest de la comarca de la Segarra, limitant 

amb la comarca de d’Urgell, amb els Plans de Sió al Nord, amb el municipi de Cervera 

a l’Est i amb Granyena de Segarra al Sud. Aquest municipi està distribuït en 5 entitats 

de població: el propi nucli, Granyanella, i les poblacions de Fonolleres, la Móra, 

Tordera i la Curullada. El municipi és travessat per l’Autovia N-II i s’hi pot arribar per un 

ramal de la carretera local de Cervera. 
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Figura 1 Ubicació de la població de La Granyanella. Font: ICC 

El municipi consta d'una xarxa unitària de recollida d'aigües residuals i aboca 

directament al medi natural. Aquest abocament es produeix a la riera del barranc dels 

Fiterols, i sovint aquesta no porta aigua corrent, pel que les aigües residuals abocades 

sense tractar queden estancades a la vora de la població creant focus de males olors. 

L'emplaçament escollit per ubicar-hi l'EDAR es troba a una cota de +487 

metres, i, tal com es pot comprovar a l'annex 12. Estudi d'Inundabilitat, la cota de la 

riera no arriba a afectar cap part de les instal·lacions de l'estació per a un període de 

retorn calculat de 500 anys. 

La superfície afectada és de 1250 m
2
 incloent el camí d'accés previst per a 

l'EDAR des de la carretera existent. 

 

3.2 Estudis geològics 

A l'Annex 3. Geologia i Geotècnia es detallen les característiques del terreny 

que influeixen a les obres previstes per a la construcció de l'EDAR. 

Aquest paràmetres que ens serveixen per a la construcció de l'Estació 

Depuradora d'Aigües residuals es resumeixen de manera que: 
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Paràmetre Valor (unitats) 

Densitat ρ= 1,7 t/m
3
 

Permeabilitat K = 10
-5 

cm/s 

Resistència al tall sense drenatge Cu = 2,5 t/m
2
 

Capacitat càrrega admissible σ = 1,75 kp/cm
2 

Taula 1 Paràmetres del terreny on s'emplaçarà l'EDAR 

El nivell freàtic no es detecta per la profunditat màxima que s'ha estudiat. 

 

3.3 Cabals de disseny 

Segons marca l'Annex 5. Cabals de Disseny, es determinen els cabals 

projectats que haurà de fer front l'EDAR en funció de la població estimada que es 

considera constant durant tot l'any al no haver-hi població estacional. 

S'ha estimat que per cada habitant hi ha una dotació mitjana de 250 l/hab/dia, i 

aquesta dotació tampoc varia per l'estació de l'any. 

La població de La Granyanella és de 156 habitants, però s’ha previst que 

l’EDAR aculli el tractament d’aigües residuals del polígon industrial que està previst 

construir, encara sense data, i els cabals de disseny per la població horitzó calculats 

es mostren a continuació: 

Paràmetre Valor 
Població (hab) 916 

Dotació (l/hab) 250 

Cabals de disseny 
Cabal mig diari (m

3
/dia) 224 

Cabal mig horari (m
3
/h) 9,3 

Cabal punta horari (m
3
/h) 24.1 

Cabal mínim horari (m
3
/h) 4,65 

Cabal de dilució (m
3
/h) 46,5 

Taula 2 Cabals de disseny 
 

3.4 Càrregues contaminants 

A l'Annex 6. Càrregues contaminants de disseny, es troben els càlculs 

desenvolupats a partir dels cabals de disseny de les càrregues contaminants per a tota 

la població i per habitant. Aquests paràmetres són els que posteriorment 

dimensionaran la nostra EDAR. 
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Paràmetre Valor 
DBO5 

Càrrega contaminant (kg/d) 70,8 

Concentració mitjana (mg/l) 321,6 

DQO 
Càrrega contaminant (kg/d) 148,6 

Concentració mitjana (mg/l) 654 

Sòlids en Suspensió 
Càrrega contaminant (kg/d) 67,7 

Concentració mitjana (mg/l) 303,3 

NTK 
Càrrega contaminant (kg/d) 9,4 

Concentració mitjana (mg/l) 33,72 

P 
Càrrega contaminant (kg/d) 1,76 

Concentració mitjana (mg/l) 7,72 

Taula 3 Càrregues contaminants per al municipi de La Granyanella 
 

3.5 Objectius de depuració 

Segons marca la normativa actual, un cop tractades, les aigües abocades al 

medi natural han de complir els límits establerts de contaminació. 

Paràmetre unitats Valor límit 
DBO5 (mg/l.) ≤ 25 

DQO (mg/l.) ≤ 125 

SS (mg/l.) ≤ 35 

NTK (mg/l.) ≤ 15 

P (mg/l.) ≤ 2 

Taula 4 Límits de càrregues contaminants 

 

4 ESTUDI D'ALTERNATIVES 

4.1 Situació actual 

El municipi de la Granyanella és molt reduït tant en extensió com en població. 

Són precisament aquest municipis els que més complicat és instal·lar-hi estacions 

d'aquestes característiques, ja que són obres que requereixen una inversió important 

de diners públics i no són sempre ben vistos per la societat. És per això que la 

construcció d'una EDAR ha d'estar ben justificada tant l'obra en sí com la seva 

necessitat immediata. 

Els criteris per escollir la necessitat d'instal·lar una obra de sanejament d'aigües 

residuals són diversos. El temps d'execució es prefereix que sigui reduït, i un cop 

construïda l'obra, es mira molt que el cost de manteniment sigui baix. Aquest cost de 

manteniment també se li ha d'afegir el cost d'explotació, i en aquest cost hi té un 
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protagonisme especial la despesa energètica del procés. També s'ha de quantificar el 

cost d'integració en el medi ambient de l'obra. 

 

4.2 Selecció d'alternatives 

 A l'Annex 8. Selecció d'Alternatives, Solució General, es realitza un estudi 

sobre la idoneïtat de construir una nova estació depuradora que abasteixi la població 

de La Granyanella o bé la de construir un sistema de col·lectors, tant en gravetat com 

per impulsió, per connectar la xarxa actual existent amb l'EDAR de Cervera. El cost 

econòmic és molt més elevat per la segona opció, pel que s'opta per construir una 

Estació Depuradora per la població de La Granyanella. 

A l'Annex 9. Selecció d'Alternatives, Emplaçament, es realitza una estudi de 

l'emplaçament òptim per a la construcció de l'EDAR en funció de 3 propostes 

d'ubicació. 

 

Figura 2 Vista de les alternatives estudiades i de l'EDAR de Cervera 

 

5 Solució adoptada 

A l'annex 10. Selecció d'Alternatives, Tractament, es realitza el mateix estudi 

multicriteri per determinar quin és el tractament que més adequa a les necessitats de 

dimensionament de l'EDAR i on s'ha tingut molt en compte els requeriments de terreny 

que demana cadascun tenint en compte l'emplaçament escollit. 
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L'EDAR rebrà les aigües residuals provinents de la Granyanella mitjançant la 

connexió dels col·lectors amb el punt d'abocament actual i el transport per gravetat a 

la vora de la llera de la riera. 

 

5.1 EDAR 

El disseny de l'EDAR s'ha obtingut tenint en compte tots aquells factors que 

influeixen en la geometria dels elements que la composen: càrregues de disseny, 

cabals, tractament escollit, topografia del terreny... 

A més, la planta servirà com a mitjà didàctic per oferir visites per tal de conèixer 

el tractament que s'ofereix a l'aigua i sensibilitzar a la població sobre l'aigua per 

entendre-la com un bé escàs a la zona. Aquesta visita es detalla a l'annex 26. Visita 

Guiada a l'EDAR. 

A l'annex 10, Selecció d'Alternatives, Tractament, s'ha definit que l'estació 

depuradora  farà servir un tractament biològic per fangs activats d'aeració perllongada, 

que obté com a rebuig fangs que s'emmagatzemen a sitges fins a la recollida per 

transportar-los a una planta de tractament especialitzada.  

A continuació es presenta una imatge que fa referència al plànol 7. Diagrama 

on s'esquematitza el funcionament de la planta. 
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Figura 3 Diagrama de funcionament, veure plànol 7, Document 2. Plànols 

 

5.2 Cotes d'inundabilitat 

A l'annex 13. Estudi d'Inundabilitat es realitza un estudi d'elevació del caudal de 

la llera de la riera propera a l'EDAR per avaluar el risc d'inundabilitat en funció de les 

crescudes. Per a un període de retorn de 500 anys, es conclou que la làmina d'aigua 

no arriba a assolir la cota d'instal·lació de l'estació depuradora. 
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A l'hora de dissenyar el procés s'ha tingut en compte aquesta dada per 

assegurar que totes les línies piezomètriques, amb les seves respectives cotes de 

funcionament, no quedaven per sota. Sobretot s'ha vigilat que l'obra de sortida, el punt 

final del tractament per on les aigües s'aboquen novament al medi natura, no quedés 

per sota d'aquesta cota d'inundabilitat. 

A l'Anex 16. Càlculs Hidràulics es detallen les cotes piezomètriques segons el 

punt del tractament. 

 

6 PROCÉS CONSTRUCTIU 

6.1 Construcció dels col·lectors 

Els col·lectors són tots ells per gravetat i geomètricament es poden dividir en 

dos trams gairebé rectes. El traçat dels col·lectors queda especificat a l'annex 14. 

Traçat. El primer tram té una longitud de 290 metres i parteix del punt on actualment 

s'aboquen les aigües residuals. 

El col·lector parteix de la cota 494 en el punt d’abocament i inicia el primer tram 

recte amb una pendent descendent del 2% durant una longitud de 300 metres. 

L’entroncament de les dues alineacions rectes es produeix a una cota de 490 metres 

en el PK 0+290 i descendeix aproximant-se a la riera per tal de baixar la seva cota 

amb una pendent de l’1,8% fins arribar a l’EDAR en el PK+620. 

En tot el recorregut es mantindrà un recobriment mínim d’1,3 m. a partir de la 

cota rasant del col·lector, ja que considerarem la pendent gairebé constant en tot el 

seu recorregut. 

En total, els col·lectors tenen una longitud de 690 metres des de l'inici fins a 

l'arribada a l'EDAR. 

Tot i no haver cap camí marcat per poder accedir al traçat dels col·lectors, 

aquest discorren per terrenys que actualment són d'ús agrícola, pel que ja s'ha previst 

una expropiació temporal per poder fer ús continu durant les obres i posterior 

manteniment. Aquest accés es farà mitjançant els camins existents entre feixes dels 

diferents camps de conreu. 

 

6.2 Moviment de terres a la parcel·la de l'EDAR 

Les cotes de la parcel·la són de +486 metres al costat de la riera i de 492 

metres a l'entrada pel camí d'accés. Es considera que la pendent natural del terreny és 

constant en tota la parcel·la. Per tant, l'actuació que s'haurà de dur a terme és la de 

terraplenat general a tota la parcel·la tenint en compte que la cota d'urbanització és de 

490 metres. Amb això es contempla que el volum de terres que s'hauran d'obtenir de 
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préstec per a l'expansió i posterior compactació és de 855,95 m
3
, i el volum 

d'excavació haurà de ser de 242,25 m
3
. 

Els talussos per afegir als terraplens i també als d'excavació tindran una 

pendent constant de 1:1, segons figura als plànols 14. Moviment de terres. 

 

6.3 Obra d'entrada i bombament pel tractament 

Un cop arriba el col·lector a l'EDAR, s'estudia la construcció d'un col·lector amb 

les mateixes característiques que s'encarregui de transportar l'aigua que prové del 

col·lector principal cap a la cambra d'entrada, des d'on serà bombejada cap al 

pretractament per iniciar el procés de sanejament. Aquest col·lector estarà fabricar 

amb formigó HA-30, i està descrita al plànol 2 full 2. Planta general, Canonades. 

 

6.4 Cambra d'entrada i sobreeixidor 

Les dimensions de la cambra d'entrada són de 0.80 x 0.85 metres en planta i 

una fondària de 5.55m. La cota de la cambra és de +485.63 m. 

El sobreeixidor es troba a la mateixa cabra d'entrada. La seva funció és la de 

permetre la sortida d'aigua cap al pretractament en el cas que les bombes 

submergibles no funcionessin, i evitar la inundació de l'edifici de pretractament. La cota 

de sortida del sobreeixidor és de +487.87 metres. 

 

6.5 Cambra de bombament 

Les dimensions de la cambra de bombament són de 2.50 x 1.30 metres en 

planta i una fondària de 6.05 metres. La cota de solera del pou de bombament és de 

+484.12 metres. A l'entrada de la cambra de bombament es troba el sistema de 

desbast, per tal que no entrin partícules gruixudes que puguin malmetre les bombes 

submergibles. El desbast es duu a terme mitjançant un cistell extraïble d'acer 

inoxidable AISI-316 de 400x400x500 mm. amb pas de sòlids de 50 mm. Per tal de 

poder extreure el cistell per buidar-lo, s'instal·len guies d'elevació i un cable de 

suspensió. 

El sistema de bombament compta amb 3 bombes centrífugues submergibles 

amb un cabal de 23.7 m
3
/h  i una alçada manomètrica de 5.1 m.c.a. La seva potència 

de funcionament és de 2.0 kW.  

Es disposa, com ja s'ha citat, de tres bombes (2+1) de les quals 2 estaran en 

servei i la tercera entraria en funcionament en el cas que alguna de les dues fallés. Les 
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bombes es governaran mitjançant uns interruptors que s'instal·laran al pou, a diferents 

alçades, per tal de poder regular el sistema. 

Cadascunes de les impulsions de les bombes comptaran amb les 

corresponents vàlvules de retenció de bola i vàlvula de comporta, de DN 80. Les tres 

impulsions individuals s’ajunten en un col·lector comú DN 100. Tota la caldereria del 

bombament s’ha projectat en acer inoxidable. 

El pou de bombament es cobrirà per a la seva protecció mitjançant un entramat 

metàl·lic amb la capacitat de desmuntatge i retirada en les tasques de manteniment. Al 

punt del paviment on es preveu que deixaran les bombes i el cistell de desbast s'ha 

previst un pericó amb reixeta per a la recollida d'aigua bruta de neteja, amb una 

conducció de retorn al pou de bombament. 

 

6.6 Desbast de fins 

La canonada que parteix del pou de bombament va a parar al desbast de fins, 

on hi ha un tamís amb un espaiat de 1.5 mm. La capacitat prevista del tamís és de 

36.1 m
3
/h, que es preveu que és el cabal que aporten les dues bombes en 

funcionament paral·lel. La longitud del tambor és de 600 mm. i el diàmetre del mateix 

és també de 600 mm. 

El desbast de fins es situa en una llosa de formigó de 2.90 m. de longitud i 2.35 

m. d'amplada, a una cota de 491.17 metres i queda recolzada per el mur del pou de 

bombament i pel mur del reactor biològic.  

Tots els materials estan construïts amb acer inoxidable i el tamís disposa d'un 

sistema d'autoneteja amb aigua a pressió amb una vàlvula de bola i electrovàlvula. 

Tots els residus que aporti aquesta part del pretractament es transporten 

mitjançant el cargol transportador compactador cap a un contenidor de 600 litres de 

capacitat. Un cop ha passat pel tamís, l'aigua avança per una conducció DN 200 

d'acer inoxidable fins a una troneta cap al reactor biològic. 

 

6.7 Cabalímetre 

Al reactor biològic li arriba una conducció DN 80 on s'hi disposarà d'un 

mesurador de cabal, o cabalímetre, electromagnètic, amb carret de desmuntatge i 

vàlvula de comporta d'aïllament. Aquesta conducció descarrega en una troneta que 

disposa d'un sobreeixidor a una alçada de 0,80 metres a l'entrada del reactor. 

El cabal permès per a l'entrada d'aigües al reactor es limitarà al d'una bomba 

en funcionament, és a dir, 23.7 m
3
/h. Quan les dues bombes es trobin en 

funcionament, el cabal en excés s'evacua mitjançant un sobreeixidor situat a la troneta 
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de descàrrega del tamisat, de tal manera que no torna al pretractament sinó que arriba 

al punt d'abocament de la riera mitjançant una canonada de 315 mm. de diàmetre de 

polietilè. 

La cota del sobreeixidor del bypass del biològic és de 488.87 m., i la del 

sobreeixidor d'entrada al reactor biològic és de 491 metres. Amb aquesta diferència de 

cotes es permet l'entrada directa al reactor amb una bomba en funcionament, quan 

funcionen les dues, el mateix increment de cabal provoca la derivació de part d'aquest 

pel bypass biològic. 

 

6.8 Tractament biològic 

El tractament biològic és de fangs activats per aeració perllongada. És un 

tractament que es molt comú per a petites poblacions amb demandes de cabal no 

gaire altes, ja que fa falta poca mà d'obra i els requeriments d'espai de l'instal·lació són 

molt petits. A l'annex 11. Descripció del tractament adoptat, s'expliquen les 

característiques del procés escollit. El principi bàsic d'aquest procediment és el 

d'injectar aigua a l'aigua que s'ha de tractar per tal d'aconseguir que coaguli i precipiti 

aquelles partícules en suspensió que per elles mateixes no sedimenten. Presenta un 

efluent de gran qualitat i poca producció de fangs de rebuig. 

El tractament biològic es realitza a partir d'un tanc d'oxidació que s'ha 

dimensionat de forma octogonal amb decantació interior. Per a comunitats de mida 

reduïda, aquests tancs presenten un rendiment molt alt i uns requeriments energètics 

raonables. 

La càrrega màssica d'aquest procés és de 0.08 kg DBO5/kg SSLM/dia i una 

edat dels fangs de 12 dies. 

 

6.9 Reactor biològic 

Les dimensions del reactor biològic que s'acaba d'esmentar són: diàmetre 

cercle inscrit: 8,50 metres, alçada 5.0 metres i volum total de 229 m
3
. Els murs es 

projecten amb formigó armat HA-30, amb un gruix de 0.30 metres i amb una solera de 

0,40 metres de gruix. La cota de la solera és de 485.6 metres, i es troba per sota de la 

cota d'urbanització de l'EDAR. 

Per sobre del reactor s'hi instal·larà una passarel·la metàl·lica per tal de 

realitzar les actuacions oportunes de manteniment i d'inspecció. Aquesta tindrà una 

amplada de 0,70 m. per tal de facilitar el pas d'una persona i s'hi accedeix des de la 

llosa de desbast de fins.  
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6.10 Sistema d'aeració 

L'entrada d'aire al reactor es realitza mitjançant un conjunt de difusors de 

bombolla situats al fons del reactor. En total s'hi col·locaran un total de 39 difusors de 

membrana d'EPDM, amb un diàmetre de 310mm. 

Els encarregat d'aportar l'aire necessari per a la coagulació de la matèria en 

suspensió de l'aigua a l'interior del reactor biològic són els difusors d'èmbol rotatius. 

S'en disposaran de 3 (2+1), dos en funcionament i un en cas de fallida dels altres dos. 

Tindran un cabal d'aportació de 152 m
3
/h amb una pressió de 5.2 m.c.a. i un motor de 

5.5 kW de potència. Aquests bufadors es troben a l'anomenada sala de bufadors. 

 

6.11 Decantació secundària 

Com ja s'ha comentat, per a la decantació secundària s'aprofita la geometria 

del propi reactor i es realitza concèntrica al mateix. És un prefabricat de polièster 

reforçat amb fibra de vidre. El diàmetre superior és de 6.50 m., l'alçada de l'aigua és 

de 5.0 m. i conté una superfície de decantació total de 33.2 m
2
. La velocitat 

ascensional és de 0.92 m/h i un temps de permanència de 2.29 hores. La càrrega de 

sòlids és de 3,67 kg SSLM/m
2
/h. 

El licor mescla que prové del reactor biològic es condueix al recinte de la 

decantació secundària mitjançant una conducció que porta l'aigua i els fangs al centre 

del decantador, fins a una campana deflectora que facilita la decantació i s'evita que 

l'aigua clarificada surti del reactor amb els fangs. 

 

6.12 Sortida de l'aigua tractada 

L'aigua que ja ha sigut tractada al decantador arriba a una troneta que disposa 

d'un sobreeixidor a una cota de +490.32 m. amb una cota de solera de +489.62 m. 

Aquesta troneta es dedica a captar l’aigua tractada que s’utilitza com a aigua de 

serveis. El cabal del grup de pressió de l’aigua de serveis és de 4m
3
/h. Per a la sortida 

de l’aigua tractada s’utilitza un pou de caiguda on acaben el bypass biològic i el bypass 

general. Tots ells finalitzen junts al punt d’abocament, que és la riera propera a La 

Granyanella. 

Segons figura al plànol 12. Obra se Sortida, es tracta d’una conducció d’aigua 

tractada i dels dos bypass (biològic i general). El col·lector de sortida és de polietilè de 

315 mm. de diàmetre, arribant al punt d’abocament a la cota +486,27. Aigües avall de 

la sortida s’instal·la un tot-u d’escollera per tal d’evitar l’erosió de les terres a l’obra de 

sortida amb el pas dels anys.  
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6.13 Sitja de fangs 

El procés de sanejament d’aigües residuals dona com a material de rebuig els 

fangs en el procés biològic. Aquests fangs són transportats mitjançant la impulsió 

d’una bomba centrífuga submergible de 5m
3
/h, cap a la sitja de fangs on 

s’emmagatzemen fins a la seva recollida. Les dimensions de la sitja són de 3 x 3 m de 

planta i 4 metres d’alçada. El material amb el que es construeixen és formigó armat del 

tipus HA-30, com la resta de la instal·lació. 

A la mateixa sitja s’instal·len els equips d’extracció de fangs que consisteixen 

en una canonada DN 150 amb una vàlvula de comporta i una connexió per mànega. 

Tanmateix, s’instal·la un sobreeixidor d’extracció de sobrenedants de DN 100, amb 

dos punts d’extracció amb una comporta DN 65.  

En la part inferior de la sitja s’instal·la un sobrefons de formigó en massa per tal 

de dotar-lo d’una pendent mínima del 10 % per facilitar-ne l’extracció. 

 

6.14 Edifici de bufants i control 

L’edifici de bufants és on es troben els equips que s’encarreguen d’aportar l’aire 

necessari al reactor biològic per tan de coagular el material en suspensió que hi ha. 

Els tres equips es troben conjuntament amb els quadres elèctrics i els serveis pel 

personal de manteniment. Les dimensions són de 9,70 x 4,00 m. de planta i 2,75 m. 

d’alçada.  

Els fonaments de l’edifici són simples i consten d’una llosa de formigó armat 

HA-30 de 0,30 m. de gruix. Per la part superior, a l’exterior, s’instal·la un sostre de 

tipus teula amb pendent superior a 25 % per tal d’evacuar les aigües provinents de la 

pluja. Estructuralment es disposarà d’un forjat de biguetes recolzades sobre la coberta, 

que està formada per encadellat ceràmic, capa de morter d’1cm i teula àrab. 

S’instal·larà un sistema de ventilació forçada mitjançant un extractor col·locat a 

una de les façanes per tal de poder dotar a l’edifici d’una sortida d’aire permanent. 

 

7 AFECCIÓ LLERA PÚBLICA I ZEIN 

Cap obra de construcció preveu afectar la llera on es projecta la nova estació 

depuradora. L’únic aspecte on podria aparèixer alguna interferència és amb 

l’abocament de les aigües ja depurades a l’actual riera del Barranc dels Fiterols.  

A l’annex 15 “Expropiacions i serveis afectats” es recull la superfície de domini 

públic afectada i el tipus d’afecció produïda. 
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8 EXPROPIACIONS 

A l’Annex 15. Expropiacions i Serveis Afectats s’exposen les expropiacions que 

s’hauran de dur a terme per al projecte del que forma part aquest document. 

Paràmetre 
Expropiació 

definitiva 
Servitud de pas 

Ocupació 
temporal 

Superfície (m2) 1250 2250 6750 

Taula 5 Expropiacions que es duen a terme 

 

9 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons marca el Real Decreto 1627/1997, s’han de complir les regulacions de 

seguretat mínima fixades a la pròpia llei per a qualsevol activitat que tingui relació 

directa o indirecta amb les obres que contempla el present projecte. Amb els plànols 

continguts al Document 5. Seguretat i Salut, segons marca el pressupost el mateix 

Document, el cost de Seguretat i Salut s’eleva a un total de DIVUIT MIL SEIXANTA-

DOS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (18.062,49 €). 

 

10 REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 del TRLCAP la revisió de preu del contracte es 

realitzarà quan  el contracte s’hagi executat en el 20 % del seu import i hagi 

transcorregut un any des de la seva adjudicació. 

Segons la clàusula nº 13 del Plec de Clàusules Economico-administratives 

Particulars per a la Concessió d’Obra Pública per la Redacció del Projecte, 

Construcció i Explotació de les Instal·lacions de Sanejament d’Aigües Residuals 

Urbanes a la Conca del Llobregat Nord, les ofertes presentades pel licitador per la 

redacció dels projectes i per la construcció de l’obra i adjudicades per l’Agència 

Catalana de l’Aigua es consideraran com un “claus en mà” i juntament amb la tarifa Ta 

no tindran dret a revisió de preus. La tarifa d’explotació (Tf) serà revisable segons el 

que s’indica en la mateixa clàusula nº 13. 

En el cas de que aquest projecte s’executés fora de l’esmentada concessió, 

s’aplicarà el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas complementat per l’ordre circular 316/91 i en el cas que s’escaigui s’aplicarà 

la fórmula número 9 que es grafia a continuació: 

15,0·16,0·20,0·16,0·33,0
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On Kt = Coeficient teòric de revisió del moment d'execució t. 

Ho = Índex del cost de la mà d'obra en la data de la licitació. 

Ht = Índex del cost de la mà d'obra del moment d'execució t. 

Eo = Índex del cost de l'energia en la data de licitació. 

Et = Índex del cost de l'energia del moment d'execució t. 

Co = Índex del cost del ciment en la data de licitació. 

Ct = Índex del cost del ciment del moment d'execució t. 

So = Índex del cost de materials siderúrgics a la data de la licitació. 

St = Índex del cost de materials siderúrgics del moment d'execució t. 

 

11 PRESSUPOST 

Per al càlcul del pressupost s’han inclòs tots els elements que formen part de 

les obres de construcció amb els amidaments corresponents. Segons marca el 

Document 4. Pressupost, la suma de totes les partides ascendeix a SIS-CENTS VINT-
I-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU AMB NORANTA CÈNTIMS D’EURO 
(628.649,90 €) 

Amb els percentatges dels coeficients de Despeses Generals (13 %, Benefici 

Industrial (6 %) i incloent-hi l’IVA (18 %), el Pressupost d’Execució per Contracte és 
de VUIT-CENTS VUITANTA-DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA AMB DINOU 
CÈNTIMS D’EURO (882.750,19 €) 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, amb el cost 

d’expropiacions, ascendeix a VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-DOS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (888.262,69 €) 

 

12 TERMINI D’EXECUCIÓ DEL PLA D’OBRA 

Segons marca l’Annex 22. Pla d’Obra, la duració total de l’obra des del punt de 

vista constructiu és de DEU mesos a partir de la data d’inici. En el mateix annex es 

poden consultar els terminis parcials de cada intervenció. 

 

13 TERMINI DE GARANTIA 

Segons dicta la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Decret 

2/2000 i el seu Reglament, Decret 1098/2001, es fa constar que l’obra definida en el 

present projecte és completa, susceptible de ser lliurada al servei públic un cop 

acabada. 
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14 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Per a l’execució de les obres i les instal·lacions incloses al present projecte es 

requereix la següent classificació: 

Grup K, subgrup 8, categoria e. 

 

15 AFECCIONS MEDIAMBIENTALS 

Per avaluar l’impacte mediambiental de l’obra civil en el contorn es van valorar 

sobretot l’impacte visual i l’ocupació del terreny del perímetre de l’EDAR. El tractament 

escollit s’ha tingut en compte que doni com a resultat unes instal·lacions que no tinguin 

gaire exigència d’ocupació d’espai. Per pal·liar els efectes de l’impacte visual, es va 

tenir en compte que l’emplaçament es trobés a un lloc poc freqüentat pels habitants de 

la zona, i que estigués recollit entre els camps de conreu per harmonitzar el paisatge 

original. 

S’ha realitzat el corresponent EIA a l’Annex 20. Estudi d’Impacte Ambiental, per 

valorar les afeccions del projecte. A més, a l’Annex 28. Benefici Ambiental es recullen 

els criteris per poder fer una valoració econòmica del benefici ambiental que genera el 

projecte. 

Per finalitzar, a l’Annex 29. Estudi d’Impacte i d’Integració Paisatgística, es 

tracta el conjunt d’urbanització de l’EDAR des d’un punt de vista global, de manera que 

sigui capaç d’integrar-se al medi tenint en compte l’entorn que rodeja l’emplaçament 

escollit. 

16 ESTUDI ECONÒMIC 

S’ha realitzat una estimació de les despeses econòmiques que es redueixen o 

s’estalvia l’administració pel fet de comptar amb una estació depuradora. Principalment 

aquestes despeses s’han quantificat com a costos tals que el medi ambient es 

beneficia amb d’implementació de l’EDAR. Aquest estudi es troba concretat a l’annex 

28. Benefici Ambiental. 
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17 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT NÚM 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

I-I MEMÒRIA 

I-II ANNEXES 

- Annex 1. Antecedents 

- Annex 2. Topografia 

- Annex 3. Geologia i Geotècnia 

- Annex 4. Estudi Demogràfic 

- Annex 5. Cabals de Disseny 

- Annex 6. Càrregues Contaminants de Disseny 

- Annex 7. Bases de Disseny 

- Annex 8. Selecció d’Alternatives. Solució General 

- Annex 9. Selecció d’Alternatives. Emplaçament 

- Annex 10. Selecció d’Alternatives. Tractament 

- Annex 11. Descripció del Tractament Adoptat 

- Annex 12. Dimensionament del Procés 

- Annex 13. Estudi d’Inundabilitat 

- Annex 14. Traçat 

- Annex 15. Expropiacions i serveis afectats 

- Annex 16. Càlculs Hidràulics 

- Annex 17. Càlculs Estructurals 

- Annex 18. Instal·lacions Elèctriques 

- Annex 19. Escomeses 

- Annex 20. Estudi d’Incidència Ambiental 

- Annex 21. Afeccions a la Llera Pública, PEIN i ZMT 

- Annex 22. Pla d’Obres 

- Annex 23. Justificació de Preus 

- Annex 24. Estudi d’Explotació i Manteniment 

- Annex 25. Processos Constructius. 

- Annex 26. Visita Guiada a l’EDAR de La Granyanella 

- Annex 27. Reportatge Fotogràfic 

- Annex 28. Benefici Ambiental 
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DOCUMENT NÚM 2 PLÀNOLS 

 

- Plànol 1. Localització i Emplaçament 

1.1 Situació i Índex de Plànols 

1.2 Ortofotomapa d’Ubicació 

1.3 Topografia 

1.4 Planta de Conjunt 

- Plànol 2. Planta General 

2.1 Planta EDAR 

2.2 Canonades 

2.3 Jardí 

2.4 Replanteig 

2.5 Pendents de desguàs 

2.6 Murs Perimetrals 

 

- Plànol 3. Perfils de Rasa i Pou de Registre 

 

- Plànol 4. Col·lectors, Perfil Tram 1 

 

- Plànol 5. Col·lectors, Perfil Tram 2 

 

- Plànol 6. Esquema Funcionament, Piezometria 

 

- Plànol 7. Diagrama de Funcionament 

 

- Plànol 8. Pretractament 

8.1 Planta General 

8.2 Seccions A-A’ i B-B’ 

8.3 Seccions C-C’ I D-D’ 

8.4 Armat Seccions A-A’ I B-B’ 

8.5 Armat Seccions C-C’ I D-D’ 

8.6 Planta d’Equips 

 

- Plànol 9. Reactor Biològic 
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9.1 Planta General 

9.2 Secció A-A’ 

9.3 Seccions B-B’ i A-A’ 

9.4 Armat Seccions A-A’ i B-B’ 

9.5 Planta d’Equips 

 

 

- Plànol 10. Sala de Bufadors 

10.1 Cimentació i Coberta 

10.2 Perfil i Façana Posterior 

10.3 Detalls Geometria 

10.4 Detall d’Armat 

10.5 Equips 

 

- Plànol 11. Sitja de Fangs 

 

- Plànol 12. Obra de Sortida 

 

- Plànol 13. Perfil Camí 

 

- Plànol 14. Perfils EDAR 

14.1 Planta General 

14.2 Perfils Estació 

 

- Plànol 15. Expropiacions 

 

DOCUMENT NÚM 3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

 

-Amidaments 

-Quadre preus nº1 

-Quadre preus nº2 
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-Pressupostos Parcials 

-Resum del Pressupost 

-Pressupost General 

 

DOCUMENT NÚM. 5 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

- I Memòria 

- II Plànols 

- III Plec de Condicions 

- IV Pressupost 

 

18 CONCLUSIÓ 

L’autor del projecte conclou que la solució que es presenta és vàlida per 

corregir els problemes exposats dels abocaments sense tractar de les aigües residuals 

del municipi de La Granyanella.  

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals aporta una solució per tractar totes 

les aigües que actualment s’aboquen al medi i retornar-les al medi natural amb els 

condicionants de càrregues contaminants que estableix l’actual normativa de la 

Directiva Marc de l’Aigua. La solució adoptada es considera correcte i completa amb 

tots els documents que conformen la present memòria i la resta de documents que 

formen el projecte. 

 

Barcelona, juliol de 2011 

 

L’autor del Projecte: 

 

 

Alexandre Monsó Varona 
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1 INTRODUCCIÓ 

Per tal de conèixer quina serà la ubicació òptima de la EDAR cal realitzar un 

estudi previ de la zona objecte d’anàlisi. Cal saber les condicions actuals territorials i 

hidrològiques de la zona així com el marc general de l’emplaçament de l’obra. En 

aquest aspecte juguen un paper fonamental les infrastructures existens i els estudis 

locals previs en tot el que fa referència a l’abocament o tractament de les aigües 

residuals que s’han donat a terme fins a la data. 

 

2 OBJECTIU 

A l’Annex s’expliquen els antecedents tècnics i el marc legal a Catalunya, 

centrant-nos en els temes relacionats amb els tractaments de sanejament i depuració 

d’aigües residuals que afecten la zona d’actuació del present projecte. En aquest 

projecte es tractarà la zona del terme municipal de La Granyanella. 

 

3 DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA 

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

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

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

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

 

3.1 Conceptes bàsics 

De manera sintetitzada es podria dir que la Directiva Marc de l’Aigua, a partir 

d’ara DMA pretén entendre que l’aigua deixa de ser vista exclusivament com a recurs, 

i es considera un element bàsic dels ecosistemes hídrics i una part fonamental per al 

sosteniment d’una bona qualitat ambiental que, alhora, garanteix el recurs. En aquesta 

normativa els aspectes biològics, i també els hidromorfològics, prenen rellevància en la 

diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb els ja tradicionalment usats indicadors 

fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants tòxics i persistents (alguns de 

nova inclusió). La Directiva proposa la regulació de l’ús de l’aigua i dels espais 

associats a partir de la capacitat que aquests tenen de suportar tipus diferents de 

pressions i impactes. D’aquesta manera, es pretén promoure i garantir l’explotació i 

l’ús del medi de manera responsable, racional i sostenible. 
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3.2 Continguts de la DMA 

3.2.1 Protecció d’aigües: 

La Directiva promou la protecció de totes les aigües (superficials, de transició, 

marines, zones humides i subterrànies) per tal de: 

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

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

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

ambientals. 

• Reduir els efectes d'inundacions i sequeres. 

3.2.2 Mesures: 

La finalitat de la Directiva és aconseguir un bon estat de l'aigua a través de 

mesures hidrològiques, ecològiques, econòmiques i socials. Els aspectes més 

destacables són: 

• Diagnosticar l'Estat ecològic —la salut— de les masses d'aigua per tal de 

determinar-ne l'estat ecològic, identificant les pressions, els impactes i els 

riscos que les condicionen: diagnòstic. 

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

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

per assolir els objectius ambientals. 

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

costos. 

 

3.2.3 Valors límit 

L’efluent de l’estació depuradora ha de complir els següents límits de càrregues 

contaminants descrits a la normativa: 

 Concentració (mg/l) Reducció (%) 

DBO5  25 70-90 

MES  35 90 

DQO 125 75 

Taula 1 Valors límits de contaminació efluent 
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4 Programa de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes 
(PSARU 2005) 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és 

un instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de 

Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que 

té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la 

contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels 

objectius de qualitat de l’aigua. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament 

d’aigües residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc 

comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les 

aigües i que pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses 

d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i 

regeneració d’aquestes masses. 

 

4.1 Línies d’actuació: 

Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior 

programa PSARU 2002, la diagnosi del qual s’ha concretat en diferents línies 

d’actuació: Optimització d’inversions, Sanejament del creixement urbà, ordenament 

d’abocaments industrials, reutilització d’aigües ja depurades i abocament de 

sobreeixidors. 

 

4.2 Mesures: 

La relació d’actuacions que acompanya el present PSARU 2005 s’han tingut en 

compte a partir de les dades obtingudes a partir de la recent edició del document 

IMPRESS d’assoliment d’objectius de qualitat de masses d’aigua i risc d’incompliment 

de la Directiva 2000/60/CE, i també noves consideracions respecte de la capacitat de 

l’Agència d’inversió en casos on no hi té competència (cas d’urbanitzacions, tant 

residencials com industrials). 

Hi diferencia les actuacions candidates, que han estat preses en consideració, i 

mantenen aquesta tipoligia per a ser inscrites en el Programa. Corresponen a sistemes 

de sanejament de menys de 2000 habitants-equivalents. El mateix PSARU 2005 no 

considera algunes actuacions depenent de la seva finalitat (particular, lucrativa...). A 

més, els programes han de tenir un grau de flexibilitat suficient que els permeti 

adaptar-se a les necessitats i les exigències de l’interès públic. 
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5 MARC D’ACTUACIÓ 

5.1 Marc competencial 

Actualment la Generalitat de Catalunya és l’administració competent en 

matèries d’aigües, obres hidràuliques i protecció del medi ambient i avarca tot el 

territori català. 

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

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

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

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

competències assumides per l’ACA –especialment a les Conques Internes, àmbit 

d’aquest projecte- són resumidament:  

a) Elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne 

el seguiment;  

b) La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües 

superficials i subterrànies existents i dels abocaments que puguin afectar les aigües 

superficials, subterrànies i marítimes;  

c) El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general;  

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

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

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

gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el Programa de Mesures i els 

programes de control.  

El PSARU (2005) és un Programa de mesures que s’emmarca dins el Pla de 

Gestió de les conques hidrogràfiques internes, que constitueixen el Districte de Conca 

Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya. 

 

5.2 Marc socioeconòmic 

El sistema fluvial català es caracteritza bàsicament per conques internes amb 

rius que neixen a Catalunya i finalitzen el recorregut al Mar Mediterrani, segons mostra 

la següent figura esquemàtica: 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 1 - Antecedents 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  6 

 

Figura 5.1 Sistema fluvial de Catalunya 

Aquestes conques representades suposen aproximadament uns 16.000 km
2
 de 

superfície (un 52 % del territori català). Constitueixen el Districte de Conca 

Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya, que són competència exclusiva de la Generalitat 

de Catalunya, segons dicta l’Estatut, i la seva gestió està encomanada per l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

 

5.3 Marc institucional 

Per als diferents serveis que es donen referents al sistema hídric català, la 

gestió es divideix en les següents institucions: 
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SERVEIS  AGENTS QUE INTERVENEN EN LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SUBMINISTRAMENT 

ALTA 

Agència Catalana de l’Aigua 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

Operadors en alta públics i privats 

BAIXA 

Municipis amb gestió directa del servei 

Municipis amb gestió directa del servei 

(Operadors privats) 

SANEJAMENT 

ALTA 

Agència Catalana de l’Aigua 

Administracions Actuants 

BAIXA 

Municipis amb gestió directa del servei 

Municipis amb gestió directa del servei 

(Operadors privats) 

REGADIU 
ALTA Comunitats de Regants 

BAIXA Parcel·les 

PROTECCIÓ I 
CONTROL DEL MEDI 

SUPERFICIALS 

Agència Catalana de l’Aigua 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

SUBTERRÀNIES 

Agència Catalana de l’Aigua 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

Comunitats d’usuaris (per a usos 

industrials, urbans i agraris) 

Tabla 5.1 Quadre resum institucional 

 

6 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

6.1 Estat de les masses d’aigua 

L’ACA en el seu document IMPRESS avalua l’estat actual de les masses 

d’aigua a tot el territori català. Es basa en una sèrie d’indicadors, d’entre els que 

destaca els abocaments a les lleres de rius com a fonts de contaminació, on els 

vessaments sense tractar puntuen molt negativament.  
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L’objectiu del document és facilitar una línea de treball per acomplir amb els 

requisits de la DMA a l’any horitzó 2015.  

A la zona del projecte, la DMA requereix com a mínim un estat bo, 

característica que únicament es compleix a les capçaleres dels rius. 

 

Figura 6.1 Configuració hidrològica de la meitat est de Catalunya 

El paper de les EDAR en aquest sistema hídric juga un pes fonamental ja que 

recicla i processa l’aigua abans de retornar-la al medi natural. Aquestes estacions de 

sanejament s’encarreguen de reduir les càrregues contaminants que contenen les 

aigües que s’han utilitzat ja sigui per consum agrari, particular o industrial. 



 

  

 

                   ANNEX 2: TOPOGRAFIA 
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es pretén definir la topografia de l’emplaçament de la zona on 

es situarà l’estació de tractament d’aigües residuals. La realització d’un aixecament 

precís i acurat és indispensable per evitar errors i dificultats durant l’execució del 

projecte. 

Per a la realització d’aquest projecte no disposem dels mitjans necessaris per a 

realitzar un aixecament topogràfic vàlid. Per tant, s’utilitzaran alternatives per a 

proporcionar una idea el més propera a la realitat possible i que s’acosti al màxim al 

perfil topogràfic de la zona estudiada. La font que més s’utilitzarà és la de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 

2 OBJECTIU 

Aquest annex de la memòria té com a objectiu l’aixecament topogràfic per al 

desenvolupament del projecte de construcció d’una EDAR i col·lectors per al municipi 

de la Granyanella a la comarca de la Segarra. 

3 PLÀNOLS TOPOGRÀFICS 

A continuació es presenta un plànol a escala 1:5000 on es situa el municipi de 

la Granyanella. El plànol amb més detall que correspon a la zona escollida per 

emplaçar-hi la planta de tractament es pot consultar al document 2 Plànols, 

concretament el plànol 1.3 Topografia. 

4 ÍNDEX DE PLÀNOLS 

ÍNDEX DE PLÀNOLS Nº de Plànols 
1. Localització i emplaçament 6 

2. Planta General 4 

3. Rases tipus & pou de registre 1 

4. Traçat col·lector Tram 1 1 

5. Traçat col·lector Tram 2 1 

6. Esquema i piezometria 1 

7. Diagrama de funcionament 1 

8. Pretractament 6 

9. Reactor 5 

10. Sala de bufants 5 

11. Sitja de fangs 1 

12. Obra de sortida 1 

13. Perfils camí 1 

14. Perfils EDAR 2 

15. Expropiacions 2 

Taula 1 Índex de Plànols 
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Figura 1 Ortofotomapa obtingut del Document 2 Plànols. Escala 1:5000 
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex ens disposem a descriure les característiques geològiques i 

geotècnies del terreny, de forma general, on pretenem situar el sistema de 

sanejament. 

A l’hora de realitzar el projecte seria convenient disposar d’informació geològica 

provinent d’assajos a partir de testimonis obtinguts a base de sondejos al mateix 

terreny. Degut a la impossibilitat d’aquesta actuació, en aquest annex ens disposarem 

a descriure de la manera més clara possible el conjunt de recomanacions d’estudi que 

s’hauran de tenir en compte a l’hora de realitzar el projecte del sistema de sanejament 

d’aigües residuals urbanes. 

 

2 GEOLOGIA A LA ZONA DE PROJECTE 

El conjunt del terme municipal de la Granyanella es troba a l’anomenada 

Depressió Central Catalana. Està situat a la part més oriental de la conca de l’Ebre i el 

terreny mostra l’estratificació típica d’oligocè de la comarca de la Segarra, amb una 

alternança entre conglomerats, gresos i lutites per una banda i calcàries per l’altre 

(més pròpies dels terrenys que envolten el terme municipal de Tàrrega). 

Tot seguit es mostra una imatge extreta del Institut Català de Cartografia en el 

que es poden visualitzar els materials del terreny descrits, així com la seva disposició a 

la zona estudiada, amb la població de La Granyanella centrada al mapa. 

A l’hora de descriure geològicament la zona de la Granyanella, ho farem 

conjuntament amb la descripció de la comarca de la Segarra, ja que la seva relació és 

molt estreta i ambdues descripcions ens permetran conèixer les característiques de la 

depressió de l’Ebre durant l’Oligocè inferior. 

El conjunt de materials que es troben a la superfície de la zona tractada formen 

part de la zona central de la conca de l’Ebre, que es va formar al llarg del Terciari i 

com ja hem dit, durant l’Oligocè, va anar prenent una forma cada cop més semblant a 

l’actual depressió de l’Ebre. Sabem que durant l’Oligocè, aquesta depressió estava 

ocupada per un sistema de cons al·luvials a les zones marginals. 

A ambdós costats de la conca es van anar dipositar a la zona central mitjançant 

sistemes al·luvials esporàdics que els van anar sedimentant progressivament. 
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Figura 1. Mapa geològic a escala 1:250000, centrat a la Granyanella. Font: ICC 

 

Un aspecte molt característic de la zona és l’estratificació amb escapaments 

d’aigua, degut a que es van formar per la sedimentació de carbonats en zones típiques 

de llacs extensos i amb aportacions detrítiques del Pirineu. Aquests talussos que es 

poden veure a la imatge obtinguda als voltants de la població, estan formats 

bàsicament per intercalacions de gresos i lutites. 
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Figura 2.  Tall del terreny en un talús proper a La Granyanella. 

 

3 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

3.1 Descripció geotècnica del sòl 

Com ja hem comentat a l’inici de l’annex, per a una completa redacció de les 

caracteritzacions geotècniques de la zona tractada necessitaríem més mitjans dels 

que disposem. A partir d’aquí doncs, les descripcions del sòl es definiran a partir de la 

inspecció visual del subsòl. 

Així doncs, un cop feta la inspecció visual pertinent, s’ha observat que el sòl de 

la zona estudiada està bàsicament format per argiles i llims, amb la presència de 

graves de diferents mides. Els paràmetres bàsics del sòl que s’obtenen amb el suport 

de bibliografia bàsica que al final de l’annex es mostra són els següents: 
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Paràmetre Valor (unitats) 

Densitat ρ= 1,7 t/m
3
 

Permeabilitat K = 10
-5 

cm/s 

Resistència al tall sense drenatge Cu = 2,5 t/m
2
 

Capacitat càrrega admissible σ = 1,75 kp/cm
2 

Taula 1 Paràmetres geotècnics del sòl estudiat 

 

 

Figura 3. Vista de les argiles i llims, amb graves de diferents mides. 

Com era d’esperar degut a la situació del poble, podem veure que hi ha força 

vegetació d’arrels poc profundes. Tot i ser una zona amb gran nombre de rius i rieres, 

la profunditat del nivell frèatic és força profunda, pel que no el tindrem en compte en 

els posteriors càlculs hidràulics que tinguin lloc en el desenvolupament del present 

projecte. 
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3.2 Estudis geotècnics 

Com ha hem dit, la insuficiència de mitjans per poder realitzar un estudi 

complert els aspectes geotècnics de la zona, ens ha portat a treballar amb 

aproximacions obtingudes de dades extretes d’observacions visuals del terreny. Ara 

bé, per poder confirmar que les aproximacions descrites són correctes seria 

convenient comentar una sèrie de recomanacions i així confirmar les hipòtesis 

anteriors. 

Bàsicament l’estudi d’un sòl general es realitza al laboratori a partir d’una 

mostra extreta al camp que es pot obtenir de dues maneres: sondeig mecànic: sondeig 

vertical i SPT i col·locació de piezòmetres per determinar la posició el nivell freàtic. Per 

a la realització del sondeig cal utilitzar una màquina muntada sobre erugues. També 

es poden realitzar calicates de tal manera que la inspecció seria “in situ” a partir de 

l’extracció d’una mostra del terreny d’ aproximadament 3 o 4 metres de profunditat. 

A partir d’aquestes extraccions es realitzen com ja hem comentat els assaigs al 

laboratori corresponents per confirmar el que s’ha determinat a les hipòtesis visuals. El 

pas final seria la redacció de l’informe de resultats que contindria els resultats finals 

així com les possibles incidències durant els assaigs. 

 

3.3 Conclusions 

A partir de la descripció geològica i geotècnica del terreny podem arribar a 

completar les següents conclusions: 

• La zona objecte d’estudi es troba damunt d’un substrat Oligocè recobert 

en algunes ocasions per un quaternari. 

• Es podrà adoptar una fonamentació superficial amb sabates aïllades i 

recolzades directament amb el substrat de l’Oligocè. 

  

 



 

 

 

              ANNEX 4: ESTUDI DEMOGRÀFIC 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 4 – Estudi Demogràfic 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  1 

1 INTRODUCCIÓ ........................................................................................... 2 

2 OBJECTIU .................................................................................................. 2 

3 ESTAT DE LA POBLACIÓ .......................................................................... 2 

3.1 POBLACIÓ ACTUAL ................................................................................. 2 

3.2 POBLACIÓ HORITZÓ ................................................................................ 2 

3.3 PROJECCIÓ INDUSTRIAL ......................................................................... 3 

  



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 4 – Estudi Demogràfic 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  2 

1 INTRODUCCIÓ 

Per al sistema de sanejament que estem projectant és de vital importància 

conèixer l’actual població del terme municipal que estem estudiant, així com una 

estimació el més aproximada possible de la població futura a la mateixa població. 

Aquesta població futura està establert que en estacions depuradores es comptabilitzi 

en 25 anys (segons les normes per a la redacció de projectes redactades pel Ministeri 

d’Obres Públiques i d’Urbanisme). 

 

2 OBJECTIU 

En aquesta annex es raonarà la conveniència de realitzar l’estimació de la 

població futura (que establirem que serà la de l’any 2035) mitjançant el cens 

proporcionat per l’Ajuntament de la Granyanella i amb l’ajuda de les dades estimacions 

de l’Institut d’Estadística Oficial de Catalunya (idescat). 

 

3 ESTAT DE LA POBLACIÓ 

3.1 Població actual 

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, segons l’empadronament de 

l’any 2010, la població de la Granyanella és de 156 habitants. 

El següent pas és el de calcular la població estacional. Per al nostre cas hem 

de recordar que la població estudiada no és un destí turístic important, i més aviat 

l’activitat econòmica predominant és l'agricultura i la ramaderia, seguit de l'industria. 

Així doncs la Granyanella disposa d’un nombre de població estacional menyspreable, 

tal i com ens ha informat l’Ajuntament, de tal manera que en els mesos d’estiu la 

població no es veu sensiblement incrementada. 

3.2 Població horitzó 

La projecció de la població futura s’estima amb la següent equació: 

���� = (1 + 	)� · �� 

On: 

Pi+j = Població de l'any i+j (habitants) 

Pi = Població de l'any i (habitants) 

r = taxa mitjana de creixement anual (tant per u) 

 

Aquest valor de la taxa mitjana de creixement anual (r) no la coneixem i ens 

fixarem en l’evolució més recent de la població per poder estimar un valor que s’apropi 

al màxim a la realitat. D’aquesta manera s’ha elaborat un gràfic que parteix de les 
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dades que tenim de principis de segle on la població era de més de 500 habitants. Fins 

als anys setanta la població ha anat decreixent, i a partir d’aleshores l’evolució de la 

població destaca per increments i pèrdues de població poc notables fins a l’actualitat. 

 

 
 

Figura 1.  Evolució de la població de la Granyanella. Dades oficials a 1 de gener 
publicades per l’IDESCAT.  

Aquests alt i baixos de la població ens impedeixen la determinació d’un 

paràmetre de la taxa mitjana de creixement anual coherent. És per això que, per 

recomanació de l’Ajuntament de la Granyanella, establim una població futura idèntica a 

l’actual per la menyspreable variació esperada en els propers anys. 

 

3.3 Projecció industrial 

L’economia del terme és principalment agrària, amb conreu de secà en la 

majoria de la comarca. El nombre d’empreses des del 2006 s’ha incrementat en 4 i 

actualment hi ha un total de 21 empreses registrades a la població. El nombre 

d’autònoms també ha augmentat tot i que a partir del 2008 el creixement s’ha estancat 

fins a l’actualitat. 

En el moment de redacció del present projecte, l’Ajuntament de La Granyanella 

estava desenvolupant una xarxa de polígons industrials que canviarien la morfologia 

de la població. Aquests polígons són fruit del conegut pla de l’Illa Càrnia que gestiona 

el Departament d’Agricultura de la Generalitat, però que s’impulsa a través del sector 

privat industrial de la zona. Aquest projecte contempla la fabricació d’un escorxador de 

gran capacitat per a donar servei a la gran indústria de la zona de la Segarra i de la 

província de Lleida en general. 

A arrel de l’Illa Càrnia, el municipi de La Granyanella ha aconseguit que 8 

empreses diferents decideixin desenvolupar (gràcies a les ajudes de les 

administracions) les seves futures activitats al terme municipal de La Granyanella. Per 

tant, és aquest municipi el que té previst la construcció de dos polígons industrials per 

acollir les noves empreses de la zona. 
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Després d’haver distribuït aquestes empreses en els seus respectius sectors 

segons l’activitat que desenvolupen, el primer que destaca és la predominança de la 

indústria i els serveis, tal i com es mostra en el següent gràfic: 

 

Figura 2. Dades obtingudes del Consell Comarcal de la Segarra 

 

El projecte de la construcció dels polígons encara no està redactat, i les fonts 

consultades de l’Ajuntament no han pogut concretar ni la seva ubicació exacte, ni la 

superfície que ocuparan. Tot i així es tindran en compte per dimensionar l’EDAR de la 

Granyanella servint com a referència altres polígons industrials d’activitats 

relacionades. 
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El consum d’aigua de les zones industrials està generalitzat a 2,5 litres per m
2
 

de sostre industrial per a la zona de la Segarra. A l’hora de determinar els m
2 
de sostre 

industrial utilitzarem l’aproximació recomanada pel consell comarcal de la Segarra que 

els defineix com aproximadament el 60% del sòl urbanitzable delimitat com industrial. 

D’aquesta manera la distribució de sòl industrial a la Granyanella resulta: 

 

Polígon m2  de superfície m2 de sostre Consum diari (l.) 

Projecció de demanda 
dels polígons 

130.000 76.000 190.000 
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1 INTRODUCCIÓ 

A l’hora de dimensionar una estació depuradora és molt important conèixer els 

cabals que s’utilitzaran i saber quina càrrega contaminant porten. Com que es tracte 

de paràmetres que no són constants i varien amb el temps, es determinarà un cabal 

màxim admissible a l’entrada de la depuradora. D’aquesta manera establim que per 

damunt d’aquest cabal, la dilució dels agents contaminants no afectarà la qualitat de 

les aigües en el punt d’abocament. 

 

2 OBJECTIU 

L’estació depuradora projectada ha de ser capaç d’absorbir les màximes de 

contaminació, que són les que es donen en els màxims cabals en temps sec. 

Segons el PSARU, les EDAR que preveu han de servir per absorbir les aigües 

residuals d’origen estrictament urbà, i en el cas de zones industrials, aquestes han 

d’estar dotades d’una estació depuradora pròpia. Com que l’Ajuntament preveu acollir 

una superfície important d’indústria en un any horitzó proper, també es calcularan els 

mateixos cabals però per la superfície industrial de manera individual. 

 

3 CÀLCUL DE CABALS 

3.1 Definicions generals 

A continuació es presenten les definicions de la terminologia que d’ara 

endavant es presentarà contínuament en el projecte: 

• Cabal mitjà diari de diseny (���): és el cabal mig diari d'aigües residuals 

(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector existent i que es 

tracten a la planta depuradora, en temps sec. S'expressa en m3/d  

• Cabal mitjà horari de disseny (QMH): és el cabal mig horari d'aigües 
residuals (urbanes més industrials) que circulen pel col·lector i que es 
tracten a la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal mig diari de 
disseny, és a dir, QMD/24. S'expressa en m3/h.  

• Cabal punta horari de disseny (���): és el cabal màxim que, en un 
determinat moment, s’estima que pot entrar a la depuradora. Es calcula 
multiplicant el (QMH) pel factor punta (FP): 
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�� = 1,5 + 2,5
�����(��)

 

• Cabal mínim horari de disseny (QMH): és el mínim cabal que, en un 
determinat moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es 
calcula a partir del cabal mitjà horari, és a dir, QMH per un factor mínim 
de 0,5. S'expressa en m3/h. 

• Cabal de dilució (QD): és el cabal que pot entrar a la planta depuradora 
en temps de pluja, un cop passat el sobreeixidor d'emergència situat a 
la capçalera. Aquest cabal rebrà algun tipus de tractament 
(pretractament). Es calcula com 5· QMH i s'expressa en m3/h. 

• Cabal admissible: és el cabal horari que pot tractar cada operació o 
procés unitari de la planta depuradora. El cabal admissible pot referir-se 
tant a tancs (decantadors, reactor biològic, etc.) com a conduccions 
d'interconnexió (canals i tubs). S'expressa en m3/h. 

• Dotació d’abastament: a efectes de càlcul dels diferents cabals de 
disseny, i a falta de dades fiables sobre el consum total del nucli 
estudiat, s’ha considerat com a dotació d’abastament el valor de 250 
l/hab/dia. 

 

3.2 Cabal actual 

3.2.1 Cabals de disseny per a la població actual 

Aquest cabal es calcula mitjançant el valor de cabal establert a la dotació 

d’abastament (estimada de 250 l/hab/dia) i la població actual descrita a l’annex 4 

“Estudi demogràfic”. Un cop obtingut aquest cabal, considerarem que el 85% arribarà a 

la EDAR i la resta s’utilitza per a processos de producció o correspon a les pèrdues ja 

sigui per infiltració, fuites, etc.  

Degut a la poca població del municipi tractat, l’administració no compta amb les 

dades que permeten l’obtenció detallada de les corbes de consum anuals, mensuals, 

diàries i horàries que ens permetrien calcular de manera prou rigorosa els cabals diaris 

i punta necessaris per aquest apartat. 

Població actual: 156 habitants 

Dotació d‘abastament: 250 l/ha/dia 

A partir de les definicions de l’apartat anterior, el conjunt de cabals a la situació 

actual es representa a la següent taula: 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 5 – Cabals de Disseny 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  4 

 

Cabals m3/h m3/dia 

Cabal mig diari (85%)  33 

Cabal mig horari (sobre 
24 h.) 

1,4  

Factor punta (3,6) (3,6) 

Cabal punta horari 5,1 122,4 

Cabal mínim horari 0,7 17 

Cabal de dilució 7 168 

Cabal màxim tractament 
biològic (3·QMH) 

4,2 101 

Taula 1. Resum dels cabals de disseny de la població actual. 

 

3.2.2 Consum d’aigua de les superfícies industrials  

De la mateixa manera que s’ha realitzat amb la població fixa actual, es 

realitzarà el mateix càlcul per la superfície industrial que s’ha considerat per a 

dimensionar correctament l’EDAR. A l’annex 4 “Estudi demogràfic” ja s’ha calculat el 

consum d’aigua de les superfícies industrials i les equivalències en habitants, segons 

la dotació establerta de 250 l/hab/dia. 

 

 Consum (l/dia) Equivalència en 
habitants 

Previsió dels Polígons 190.000 760 

Taula 2. Consum d’aigua de les superfícies industrials i la seva equivalència en 
habitants. 

A continuació es presenten els cabals de disseny per als polígon industrials necessaris 

per al càlcul de la EDAR de la Granyanella. 
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Cabals de disseny Polígon 

Superfície industrial (m2) 76.000 

Consum unitari (l/m2 
sostre · dia) 

2,5 

Cabal mig diari (m3/dia) 191 

Cabal mig horari (m3/h) 7,9 

Factor punta 2,4 

Cabal punta horari (m3/h) 19 

Cabal mínim horari (m3/h) 3,95 

Cabal de dilució (m3/h) 39,5 

Cabal màxim tractament 
biològic (3·QMH) 

23,7 

 Taula 3.  Cabals de disseny per a les superfícies industrials. 

 

 



 

 

 

    ANNEX 6: CÀRREGUES CONTAMINANTS DE DISSENY 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 6 – Càrregues Contaminants de Disseny 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  1 

1 INTRODUCCIÓ ........................................................................................... 2 

2 OBJECTIU .................................................................................................. 2 

3 CÀRREGUES CONTAMINANTS ................................................................ 2 

3.1 DEFINICIONS DE DISSENY ....................................................................... 2 

3.2 DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA CONTAMINANT ........................................ 3 

  



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 6 – Càrregues Contaminants de Disseny 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  2 

1 INTRODUCCIÓ 

Per al dimensionament d’una EDAR ja hem descrit els cabals de disseny, però 

també és imprescindible conèixer la càrrega contaminant que porten. Com ja hem 

comentat a l’annex 5 “Cabals de disseny”, s’ha optat per un màxim admissible a 

l’entrada de la depuradora. 

 

2 OBJECTIU 

A aquest annex és pretén determinar les càrregues contaminants de disseny a 

partir de la població actual establerta (tan urbana com industrial) i les càrregues 

bàsiques (DBO5, DQO, MES, NTK i P) en gr/hab/dia. 

 

3 CÀRREGUES CONTAMINANTS 

3.1 Definicions de disseny 

A continuació es defineix la terminologia utilitzada en aquest annex, amb 

l’explicació dels diferents conceptes que s’utilitzen per al disseny d’una estació 

depuradora. 

• pH: si les aigües residuals urbanes no contenen abocaments industrials, 

sense pretractar, el seu pH oscil·la entre 6,5 i 8,5, valors on els 

processos de depuració no plantegen problemes.  

• Sòlids totals (ST): és la fracció en pes de matèria que resta com a 

residu de l'evaporació a 103-105 ºC d'una aigua residual. Es poden 

classificar en dues fraccions: sòlids suspesos (SS) i sòlids filtrables 

(SF).  

o Sòlids suspesos (SS): és la fracció en pes de sòlids totals que 

resten retinguts en fer passar l'aigua residual a través d'un filtre 

de pas aproximat d'1 µm. També es poden simbolitzar per MES. 

Els SS tenen dues fraccions: sòlids sedimentables (Ssed) i sòlids 

no sedimentables. Els sòlids sedimentables es defineixen com 

aquells que es dipositen en el fons d’un got cònic després d’un 

període de 60 min.  

o Sòlids filtrables (SF): SF és la fracció de sòlids totals que 

travessa el filtre. El SF tenen dues fraccions: sòlids en suspensió 

col·loïdal (Scol) i sòlids en dissolució vertadera (SD), segons si 

les partícules sòlides tenen una mida superior o inferior a 10
-3
  

µm.  
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• Demanda biològica d’oxigen (DBO5): aquest paràmetre defineix la 

contaminació orgànica de les aigües residuals i s’utilitza per al 

dimensionament de les instal·lacions de tractament. Es determina a 

partir del consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a 20 ºC i en 

absoluta obscuritat durant 5 dies.  

• Demanda química d’oxigen (DQO): aquest paràmetre defineix el 

contingut de matèria orgànica de les aigües residuals que es pot oxidar 

per via química. Es defineix com la quantitat de dicromat consumit per 

les matèries dissoltes i en suspensió, tractant una mostra amb un 

oxidant i en condicions establertes. La DQO d’una aigua residual sol ser 

major que la DBO5 a causa de l’existència d’un major nombre de 

compostos que s’oxiden per via química.  

• Nitrogen total Kjeldahl (NTK): aquest paràmetre defineix el nitrogen 

amoniacal potencial d’un aigua. Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni i 

el nitrogen orgànic que pot transformar-se en ió amoni.  

És un paràmetre important en EDAR’s ja que mesura el nitrogen capaç de ser 

nitrificat a nitrits i nitrats i, posteriorment i en el seu cas, desnitrificat a nitrogen gasós. 

No inclou, per tant, els nitrats ni els nitrits. 

• Fòsfor (P): aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o 

polifosfats, actua com a nutrient sent un factor important en 

l'eutrofització. És un nutrient. 

• Metalls pesants: la EPA considera que, dintre dels metalls pesants, els 

que són més tòxics són: As, Be, Cu, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn, In i V. 

En la majoria dels casos el seu caràcter altament tòxic, resulta de fet 

que aquests elements d'elevat pes atòmic intervenen en la formació de 

molècules molt importants fisiològicament (exemple: enzims), i són 

biològicament actives a concentracions extremadament baixes. Alguns 

metalls pertanyents a aquest grup són, per exemple, el plom, el zinc, el 

cadmi, el molibdè i el mercuri. La toxicitat dels metalls pesants en 

l'aigua, és diferent per les diferents formes químiques en què es poden 

presentar els metalls en el medi aquàtic. Un factor general pel que fa als 

compostos químics susceptibles d'acumulació i de concentració per les 

cadenes tròfiques és que, en principi, afecten amb més intensitat als 

éssers vius situats al cim de les piràmides ecològiques, al darrer punt de 

la cadena tròfica. 

 

3.2 Determinació de la càrrega contaminant 

En aquest apartat es defineixen les dades de contaminació que poden arribar a 

la EDAR. Per a obtenir aquestes dades es fixaran les concentracions mitjanes dels 
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darrers anys en els diferents paràmetres indicadors de la qualitat de les aigües amb 

les dades obtingudes per l’ Institut Nacional d’Estadística (INE), segons es mostra a la 

següent taula: 

Any 
DBO5 DQO SS NTK P Metalls 

A* D A D A D A D A D A D 

2002 286,4 21 599,6 82,8 298,6 24,3 34 15,7 5,5 2 0,1 0 

2003 302,6 26 598,7 81,3 232,3 29,9 33,6 13,7 6,8 2 0 0 

2004 333,9 42,3 683,5 105,1 325,1 29,7 46,1 30,2 6,7 2,3 0 0 

2005 347,7 42,5 746,5 127,3 334,1 31,54 55,6 33,9 8,2 2,8 0 0 

2006 344,8 37,6 706,4 115,8 325,8 28,4 17,9 7,9 3,4 1,1 0 0 

2007 318,6 12,3 694,3 72,2 311,3 19,3 53,6 24,5 17 3,6 1 0,5 

2008 277,7 14,6 611,6 71,7 296 26,1 56,2 21,7 9,0 2,9 0 0 

Mitjana 3315,9 228,04 6662,9 993,74 3303,3 227,03 442,4 221,1 88,1 22,4 00,2 00,1 

Taula 1. Concentracions mitges de les aigües a Catalunya abans i després del 
tractament de sanejament (mg/l). (Font: INE). (*) A=Abans; D=Després 

 

A continuació es calculen les càrregues contaminants en kg/dia mitjançant les 

concentracions mitjanes (mg/l) de la taula anterior i els cabals mitjans diaris QMD de 

l’Annex 5 “Cabals de disseny”. Els resultats es presenten a la següent taula: 

 

Paràmetre Concentració mitjana (mg/l) Càrrega contaminant (kg/d) 
DBO5 315,9 10,5 

DQO 662,9 22 

SS 303,3 10 

NTK 42,4 1,3 

P 8,1 0,26 

Metalls 0,2 0,06 

Taula 2. Concentracions mitjanes i càrregues contaminants de disseny per a les zones 
residencials. 

Amb aquestes dades i la població descrita ja podem resumir a la següent taula 

les càrregues contaminants, les concentracions calculades a partir de les dades 

obtingudes per la mitjana dels darrers 7 anys i les càrregues contaminants per habitant 

i dia. A més, compararem aquesta última dada amb les càrregues contaminants 

estàndard per habitant. 
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Paràmetre Concentració 
(mg/l) 

Càrrega 
contaminant 

(kg/d) 

Càrrega 
contaminant 
(g/hab·dia) 

Càrrega 
estàndard 

contaminant 
(g/hab.dia) 

Concentració 
(mg/l) 

DBO5 315,9 10,5 67,3 60 73,5 

DQO 662,9 22 141 120 154 

SS 303,3 10 64 90 70 

NTK 42,4 1,3 8,3 12 9,1 

P 8,1 0,26 1,7 3 1,82 

Metalls 0,2 0,06 0,38 - 0,42 

PH (7,5) (7,5) (7,5) (7,5) (7,5) 

Taula 3. Concentracions de càrregues contaminants per a la EDAR de la Granyanella. 

En la Taula 3 es pot comprovar com els valors de DBO i DQO són superiors als 

paràmetres estàndards, en canvi la resta són lleugerament inferiors. De totes maneres 

són valors acceptables. 

Pel que fa a les superfícies industrials es consideraran les mateixes 

concentracions mitjanes obtingudes anteriorment per calcular les càrregues 

contaminants de la mateixa manera que s‘ha realitzat per la zona residencial urbana. 

S’utilitzaran els consums d’aigua obtinguts a l’annex 5 “Cabals de disseny”. 

 

Paràmetre Concentració 
mitjana (mg/l.) 

Polígon Industrial 
(kg/d) 

Concentració 
(mg/l) 

DBO5 315,9 60,3 238,1 

DQO 662,9 126,6 500,0 

SS 303,3 57,7 227,9 

NTK 42,4 8,1 31,9 

P 8,1 1,5 5,9 

Metalls 0,2 0,04 0,15 

Taula 4. Concentració mitjana i càrregues contaminants per a les superfícies 
industrials 
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1 INTRODUCCIÓ 

Actualment a la Granyanella disposa d’una xarxa en baixa de clavegueram de 

tipus unitari, és a dir, s’encarrega de recollir tant les aigües residuals de la població 

com les aigües pluvials. Aquesta xarxa acaba abocant les aigües residuals al medi 

sense cap tractament. 

 

2 OBJECTIU 

En aquest annex es tractaran de presentar de manera resumida les 

consideracions a tenir en compte a l’hora de dimensionar i dissenyar el col·lector i 

l’estació depuradora d’aigües residuals de la població de la Granyanella. 

 

3 PROBLEMES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EXISTENT 

Com ja s’ha dit, la xarxa de clavegueram de la Granyanella consisteix en una 

xarxa unitària que recull les aigües residuals de la població i l’aboca a la riera sense 

cap tractament previ. 

Aquesta situació actual planteja una sèrie de problemes per a la població de La 

Granyanella, ja que contamina el medi amb l’abocament d’aigües no tractades i això 

pot comportar un risc per a la salut pública del municipi. 

Els principals problemes a mig i llarg termini derivats de l’abocament d’aigües 

residuals al medi són força coneguts i estudiats. Entre ells, els més importants són els 

següents: 

• Proliferació de microorganismes a partir del contingut de les aigües 

residuals (excretes humanes), amb la presència de virus i bactèries 

perjudicials per la salut pública així com de la fauna existent. 

• Les aigües estancades poden comportar l’excés de nutrients que, a 

diferència del que pugui semblar, és perjudicial pel medi. Aquest excés 

de nutrients es tradueix en un abundància de microorganismes i plantes 

que acaben podrint-se aportant a les aigües males olors i disminució de 

la seva qualitat. A aquest fenomen se’l coneix com eutrofització. 

• Acumulació d’alguns metalls pesats com el plom o el mercuri pels 

organisme aquàtics, ja que aquests metalls tenen molta persistència en 

l’ambient. Aquests elements es transmeten al llarg de la cadena 

alimentària multiplicant la seva concentració a mesura que avança. És 

el que coneixem com bioacumulació. Aquesta acumulació acaba sent 

rebuda per l’esser humà al consumir els animals de la cadena tròfica 
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que han estat contaminats, comportant greus perjudicis per la seva 

salut. És complicat dur a terme un seguiment de l’evolució d’aquest 

efecte degut al procés en el que es dona. 

 

4 Determinació de les dades de projecte 

A partir d’aquí es resumeixen les dades obtingudes fins ara i que ens serviran 

per avaluar el següent estudi d’alternatives per a la construcció de la EDAR. Les 

variables fetes servir en els annexes precedents són les següents: 

• Habitants: dades actuals i futures de la població a partir de la informació 

facilitada per l’Ajuntament del padró més recent de que es disposa i els 

estudis d’evolució de la població obtinguts per l’Idescat. 

• Cabals de disseny: obtinguts a partir de la població del municipi i de la 

dotació d’abastament. 

• Càrregues contaminants: obtingudes a partir de la població estudiada i 

de les respectives càrregues bàsiques (DBO5, DQO, SS, NTK i P) 

 

Les següents dades es mostren a la següent taula, que és un resum dels 

resultats obtinguts als annexes anteriors. 

 

RESUM DE RESULTATS 

Cabals 
QMD (m3/d) 224 
QMH (m3/h) 9,3 
QPH (m3/h) 24.1 
QMIN (m3/h) 4,65 

Càrregues contaminants 
DBO5 (mg/l) 321,6 
DQO (mg/l) 654 
SS (mg/l) 297,9 
NTK (mg/l) 33,72 
P (mg/l) 7,72 

Taula 1. Resum de les principals dades pel dimensionament. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Un cop ja s’ha presentat l’estat actual del sanejament del municipi de la 

Granyanella cal fer un estudi de les alternatives possibles per solucionar les 

deficiències en la depuració d’aigües residuals a la zona. 

En el present projecte es pretén solucionar l’abocament d’aigües residuals de la 

població i d’aquesta manera millorar de manera sensible la qualitat de les aigües 

superficials de la zona i a la vegada evitar les males olors degut a la putrefacció de les 

aigües que sovint queden estancades. A més es garantirà el compliment de la 

Directiva Marc de l’Aigua descrita a l’annex 1 “Antecedents”. 

 

2 OBJECTIU 

En aquest annex es pretén definir i avaluar les solucions plantejades per tal de 

millorar la situació actual del sanejament de les aigües residuals de la població de la 

Granyanella. 

 

Figura 1. Mapa de la comarca de la Segarra amb el terme municipal de la Granyanella 
marcat amb groc. Font: elaboració pròpia i mapa cedit per la Generalitat de Catalunya. 
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3 Metodologia 

El primer problema que s’ha d’abordar abans d’iniciar l’estudi d’alternatives és 

assegurar-se de la necessitat i urgència de construir una EDAR a la població 

estudiada. 

Amb tot el que s’ha reflectit als annexes anteriors no hi ha dubte de 

l’importància d’aquest projecte per les condicions en les que es troba actualment la 

població de la Granyanella. No es concebible avui en dia l’abocament descontrolat 

d’aigües residuals al medi natural, a més s’ha de tenir en compte que està projectada 

la construcció d’un polígon industrial que incrementaria aquests nivells de 

contaminació. 

Entre totes les alternatives possibles n’hi ha una que serveix per plantejar de 

manera completa un estudi d’alternatives. Es tracta de l’Alternativa zero, que 

consisteix en no realitzar cap mena de projecte. Cal redactar-la per tal d’optimitzar 

totes les variables que intervenen a l’estudi. 

Aquesta alternativa de no actuació, no comportaria cap millora social. Si no es 

dur a terme cap acció, la degradació del medi i de salut pública s’agreujarà, i la zona 

d’estudi quedaria invariant. La problemàtica s’accentuaria un cop els cabals de disseny 

i les càrregues contaminants es multipliquessin degut al creixement industrial del 

municipi. 

A partir d’aquí s’han desenvolupat dues alternatives inicials: 

• Alternativa 1: Ampliació de l’actual EDAR de Cervera, en funcionament 

des de 1985, adaptant-la a la capacitat per tractar les aigües residuals 

de la Granyanella, amb la connexió de la xarxa ja existent mitjançant 

col·lectors. 

• Alternativa 2: Construcció d’una nova EDAR per abastir la població de la 

Granyanella. En aquesta alternativa es planteja la possibilitat d’una 

nova estació de sanejament en un emplaçament nou, en el terme 

municipal estudiat. 

 

3.1 AVALUACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

3.1.1 Alternativa 1 

L’Alternativa 1 consisteix en ampliar la depuradora de Cervera, que és la més 

propera a la Granyanella. Aquesta ampliació ha de ser capaç d’absorbir la demanda 

de la població horitzó descrita. L’actual depuradora de Cervera tan sols abasteix 

aquesta població, es va posar en marxa el 1985 i aboca les aigües tractades al riu 
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d’Ondara. En total tracta d’abastir un total de 9.093 habitants
1
, pel que ens pot portar a 

pensar que la inclusió de les aigües de la Granyanella faria augmentar més d’un 10 % 

els requeriments de cabal i sanejament de l’estació. Però aquesta ampliació consistiria 

en realitzar un nou tractament d’aigües residuals en part dels actuals terrenys de la 

EDAR en servei. Ara per ara, es contemplarà el sanejament mitjançant un tractament 

biològic d’aeració perllongada, donat el volum de població a tractar. 

 

Figura 2. Imatge satèl·lit de la situació geogràfica de la depuradora de Cervera 
(encerclada) en relació amb la Granyanella. Font: Google. 

A més, s’hauran de tenir en compte l’adaptació dels col·lectors, que seran 

decisius a l’hora de considerar l’alternativa, dels existents, així com la construcció de 

nous col·lectors per transportar les aigües que actualment no reben cap tipus de 

tractament. 

 

3.1.1.1 Cost 

Per avaluar el cost aproximat d’aquesta alternativa ens fixem en el criteri 

adoptat per l’Agència Catalana de l’Aigua basada en petites depuradores a França, 

així com de l’experiència aportada pel PSARU. 

                                                

1
 Agència Catalana de l’Aigua (aca-web.gencat.cat) 
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En aquest criteri no s’hi inclou la part que va associada al tractament de fangs. 

Això es degut a que el seu cost és menys concret per determinar i sofreix moltes 

variacions segons la situació en la que es trobi (principalment en si es pot reutilitzar a 

l’agricultura directament o s’ha de tractar abans) 

Apart d’això, a l’hora d’avaluar el cost de l’alternativa, segons el criteri citat, hi 

faltaria tenir en compte aspectes com la adaptació del camí d’accés a la planta (si 

calgués), la modificació o ampliació del sistema d’alimentació elèctric així com els 

respectius transformadors. Però la part del cost més important podríem dir que es 

tractaria de la construcció dels nous col·lectors de transport d’aigües residuals. Aquest 

cost depèn en gran mesura de la longitud que requereixin. 

El cost general de la depuradora l’aproximarem basant-nos amb el cost 

habitant equivalent per uns dimensionaments fixats. En el nostre cas la població és de 

916 habitants. Pel procés de sanejament d’aeració perllongada, que és el que hem 

escollit, el cost aproximat (ja que s’ha obtingut mitjançant la interpolació directa entre 

els seus valors més propers) és de 450 €/hab-eq. Per tant, el cost aproximat de 

l’ampliació de la EDAR seria de 412.000 €. 

Per altra banda, el preu de l’escomesa elèctrica, el transformador i l’adequació 

del camí d’accés s’aproxima a 80.000 €. 

Pel que fa als col·lectors, es considerarà una longitud total de 4.000 metres i, 

com es pot apreciar a la següent imatge, podrem computar-los com a col·lectors de 

gravetat. Dit això, i prenent com a cost aproximat 280 €/m. de col·lector a més d’un 

cost de 6,25 €/m
3
 de terra moguda (amb la consideració que, tot i que el traçat del 

col·lector es pretén realitzar el més adient possible pel que fa al mínim moviment de 

terres, es mourà 1m
3
 terra/m col·lector), el cost aproximat dels col·lectors ascendeix a 

1.150.000 €. 

Donat que es tracta de l’ampliació d’una estació de sanejament ja existent, 

considerarem que no calen expropiacions, ja que es treballa sobre terreny de domini 

públic. 

El cost de l’Alternativa 1 és de 1.642.000 €. 
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Figura 3. Mapa topogràfic del terme de la Granyanella a escala 1:50.000. Traçat dels 
col·lectors d’una hipotètica connexió amb la EDAR de Cervera existent. Font: 

elaboració pròpia amb mapa facilitat per l’ICC. 

 

3.1.2 Alternativa 2 

L’Alternativa 2 consisteix en la construcció d’una EDAR que abasteixi el terme 

de la Granyanella completament nova. Aquesta nova estació estaria més propera a la 

població estudiada. 

La principal diferència amb l’Alternativa 1 és que en aquest cas cal buscar un 

emplaçament completament nou per ubicar-hi la nova estació depuradora. En aquesta 

nova ubicació hi caldrà fer l’estudi d’expropiació així com l’adequació de l’emplaçament 

per realitzar les obres de la infraestructura. 

 

3.1.2.1 Cost 

Igual que amb l’Alternativa 1, donat el volum d’aigües que estimem que 

s’hauran de tractar, el tractament que suposarem (i als annexos posteriors 

concretarem) és el d’aeració perllongada. 

En aquest cas calcularem el cost de la construcció de la nova depuradora amb 

una quantitat de 916 hab-equ, ja que tan sols comptem amb la població establerta com 

a objecte d’estudi. Per aquest valor, interpolant, el cost de la depuradora és de 950 

€/hab-equ, per tant el cost de la depuradora seria de 550.000 €. 
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Tot i que no concretarem la ubicació de la depuradora en aquesta alternativa 

estudiada, aproximarem el seu emplaçament a una distància d’ aproximadament 1000 

metres del nucli urbà (cas molt desfavorable). Amb això i recordant que els costs dels 

col·lectors es basaven en la longitud del col·lector, 280€/m, i el volum de terreny 

excavat, 6,25 €/m
3
 i 1m

3 
terra/m excavat, el cost dels col·lectors seria de 286.000 €. 

A més, s’hauran de contemplar les expropiacions que calguessin en cas que 

fossin necessàries, en funció de la situació legal del terreny afectat. 

Per tant, estem parlant d’un cost de l’alternativa d’aproximadament 850.000 €. 

 

4 CONCLUSIÓ 

Partint que les dues alternatives són igual de vàlides pel que es refereix al 

tractament d’aigües residuals, considerem que l’Alternativa 2 serà la més convenient. 

La raó econòmica no és la única que ens porta a aquesta conclusió, també s’ha 

tingut en compte la complexitat d’instal·lació dels col·lectors al llarg del seu recorregut 

fins la EDAR existent perquè l’orografia (tal com es pot contemplar als mapes 

adjuntats) no és l’adient pel desenvolupament d’aquest tipus d’obres. 
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1 INTRORUDUCCIÓ 

Desenvoluparem l’estudi de l’emplaçament de la EDAR a partir de la 

demostració de que la construcció d’una nova estació depuradora és l’opció correcte 

(veure annex 8 “Selecció d’alternatives. Solució general”). A partir d’aquí el següent 

pas consisteix en establir quin és el millor emplaçament per la nova EDAR. 

 

2 OBJECTIU 

En aquest annex tractarem d’estudiar quin és l’emplaçament òptim per la nova 

EDAR tant des del punt de vista econòmic, mediambiental i també com a simplicitat de 

procés constructiu a aplicar. 

 

3 ALTERNATIVES D’EMPLAÇAMENT 

3.1 Descripció de la zona d’estudi 

 

Figura 1. Vista general de l'emplaçament de la futura EDAR , amb la presentació en 
ortofotografia (E:1:25.000) i en mapa topogràfic a la mateixa escala.  Hi observem el 

traçat de la riera el Barranc dels Fiterols vorejant la població. 
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La Granyanella és una població situada al sud de Cervera, a uns 6 km. Pel seu 

costat hi passa la riera anomenada Barranc dels Fiterols. La població es troba a una 

alçada de 505 metres i està envoltada d’un paisatge boscós i camps de conreu. 

La ubicació de la nova estació depuradora s’estableix dins del domini municipal 

de La Granyanella, que es caracteritzarà per estar envoltada de carreteres i camins de 

terra, estarà encaixada entre camps de conreus i masies distribuïdes pel territori. En 

primera instància no podem descartar cap zona en concret de totes les que formen el 

terme de la Granyanella, ja en principi cap destaca per tenir pendents molt 

pronunciades, diferències de cotes importants o presència abundant de vegetació. Tot 

i així aquests factors els avaluarem més concretament a cada alternativa proposada. 

 

3.2 Aspectes a considerar 

A l’hora de decidir quin és l’emplaçament òptim de la EDAR utilitzarem uns 

criteris que limitaran el nombre de possibles ubicacions presentades. Bàsicament 

aquests criteris valoraran una sèrie de factors que condicionaran la decisió final de 

l’emplaçament que s’estudia en aquest annex. Alguns d’aquests factors són: 

• Longitud dels col·lectors i tipus. Com hem vist a l’annex anterior, el preu 

de la EDAR ve molt condicionat pels col·lectors, i en concret, per la 

longitud d’aquests. A més també són una part considerable del 

pressupost el moviment de terres i el bombament (si n’hi hagués). 

• Moviment de terres. Fins ara l’hem contemplat únicament per la 

instal·lació dels col·lectors, però també poden ser importants a la 

construcció de la pròpia estació de sanejament. En aquest aspecte hi 

juga un paper clau la orografia de l’emplaçament escollit, ens 

beneficiarà un terreny amb pendent suau i cota baixa. A més caldrà 

tenir ben dimensionada l’EDAR. 

• Ubicació dels punts d’abocament: la xarxa de recollida d’aigües 

residuals existent finalitza amb l’abocament al medi. És en aquest punt 

d’abocament on s’iniciarà el circuit de col·lectors fins a l’EDAR. 

• Infraestructura d’accés i manteniment. Per a la correcta execució de les 

obres caldrà disposar dels camins correctament condicionats per 

suportar el pas i el trànsit de camions i maquinària d’obra diversa.  

• Serveis tècnics (aigua i electricitat). L’EDAR ha de disposar d’aquest 

dos serveis i la facilitat de connexió serà bàsica per a un emplaçament 

correcte. 

• Expropiacions i serveis afectats. Per al nostre cas ens interessa buscar 

uns terrenys que ja pertanyin a l’Ajuntament, per poder abaratir el cost 

de la construcció, tot i així el volum de serveis afectats també pot 

suposar un cost important del conjunt de l’estació depuradora. 

• Impacte mediambiental. L’emplaçament no pot ser perjudicial amb 

l’entorn, i ha de ser correctament introduït per no causar un impacte 
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visual negatiu. Pel que fa a la població, cal tenir especial cura de les 

olors o el soroll que pugui produir. 

• Estudi d’inundabilitat. Tal i com estableix l’Agència Catalana de l’Aigua, 

l’emplaçament de l’EDAR no es pot veure amenaçat per una zona que 

tingui perill d’inundació tenint en compte un període de retorn de 500 

anys. En ‘annex 13 “estudi d’inundabilitat” s’analitza precisament aquest 

perill pel període descrit. 

 

3.2.1 Alternativa 1 

 

Figura 2. Alternativa 1. L’EDAR està situada al marge del riu d’Ondara, on aboca 
l’actual EDAR de Cervera uns 4km. aigües avall, i l’afluent del Barranc dels Fiterols, on 

actualment s’aboquen les aigües residuals de la Granyanella sense tractar. Font: 
Elaboració pròpia amb base cartogràfica de l’ICC. 

En aquesta alternativa es proposa situar l’EDAR al marge dret del riu d’Ondara 

i al costat de l’actual carretera LV-2141, que és la principal via d’accés a la 

Granyanella i la única que està asfaltada. 

El traçat del col·lector s’encarregaria de vorejar el Barranc dels Fiterols partint 

del punt on actualment s’aboquen les aigües residuals de la població, fins arribar a la 

confluència amb el riu d’Ondara. Per avaluar aquesta alternativa haurem de tenir en 

compte el risc d’inundabilitat, ja que l’emplaçament es troba tot just a la unió de la riera 

del Barranc dels Fiteros i el riu d’Ondara. En cas de risc, s’hauria d’aportar terreny de 

préstec per augmentar la cota de la depuradora. 
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El col·lector funcionaria per gravetat en tot el seu recorregut, ja que segueix el 

traçat de la riera. 

Aquesta alternativa és probablement la que major impacte ambiental suposaria, 

ja que, com s’ha comentat, es trobaria al costat de la principal carretera d’accés a la 

Granyanella i estaria situada al marge del riu d’Ondara, a una alçada on el paisatge 

d’aquella zona hi predominen les masies i cases rústiques, la major part d’aquestes 

ben restaurades, que suposen un atractiu rural per la zona. S’hauria de dur a terme 

l’expropiació del terreny on estaria situada ja que es tracta d’un camp de conreu en ús. 

3.2.2 Alternativa 2 

 

Figura 3. Emplaçament de la EDAR al marge de la riera del Barranc dels Fiterols. Font: 
Elaboració pròpia amb base cartogràfica de l’ICC. 

En aquesta alternativa s’aprofita la superioritat de cota del punt d’abocament 

per emplaçar la EDAR al marge de la riera però aigües amunt. D’aquesta manera 

l’impacte visual queda reduït, ja que es troba al costat d’un camí sense asfaltar i molt 

poc transitat i envoltada de camps de conreu a una cota lleugerament més elevada. En 

aquesta alternativa no es contempla dur a terme cap expropiació perquè el terreny on 

estaria situada són de domini públic, i el risc d’inundació és mínim donar que la riera 

on està situada es caracteritza par tenir un cabal reduït i no permanent. 

El traçat dels col·lectors seria per gravetat en tot el recorregut i paral·lels a la 

llera de la riera en la major part del traçat. 
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Per aquesta alternativa s’hauria de contemplar la possibilitat d’adequar el camí 

d’accés a les necessitats de construcció i manteniment, així com l’anivellació del 

terreny en funció de la quantitat d’espai que es requereixi. 

3.2.3 Alternativa 3 

 

Figura 4. Emplaçament de l’EDAR a l’alternativa 3 al marge de la riera del Barranc dels 
Fiterols i immediatament aigües avall del punt d’abocament. Font: Elaboració pròpia 

amb base cartogràfica de l’ICC. 
 

L’Alternativa 3 és possiblement la més evident de totes, perquè tan sols s’ha 

contemplat que el punt d’abocament de les aigües residuals es troba tot just al costat 

de la riera del Barranc dels Fiterols. D’aquesta manera l’emplaçament de l’estació 

depuradora es trobaria just al marge de la riera al costat de la població. 

Aquesta alternativa es caracteritza per la poca longitud dels col·lectors que 

funcionen per gravetat en tot el recorregut. A més, el moviment de terres seria molt 

reduït degut a aquesta poca longitud. 

Els terrenys de l’EDAR són camps de conreu, així que s’hauria de contemplar 

dur a terme expropiacions. Aquest emplaçament està just al costat de la riera, i tot i 

que hem comentat que el risc d’inundació és baix, la seva exposició és molt elevada i 

s’hauria d’avaluar la possibilitat de risc. 

A més, aquesta alternativa és socialment més controvertida per dos motius. En 

primer lloc per l’impacte visual que suposa. Està just al peu de la població, pel que 

seria visible des de qualsevol punt del municipi i per tant, alteraria un paisatge que s’ha 

format al llarg de segles. Recordem que la Granyanella és una població construïda al 

voltant de les restes d’un castell de gran interès, no només paisatgístic, sinó cultural i 

turístic de la zona. I en segon lloc, com ja s’ha comentat, l’extrema proximitat al poble 

provocaria que les males olors produïdes pel procés de sanejament arribessin 

fàcilment al poble reduint la qualitat de vida dels habitants. 
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En darrer lloc, s’hauria de comentar que aquesta alternativa d’emplaçament 

està tan propera al poble que la construcció d’una depuradora suposaria una fita per la 

població, és a dir, un límit de creixement. En el cas que la població realitzes un POUM, 

aquest es veuria altament condicionat per la presència de la depuradora en un espai 

tan proper al nucli urbà. 

3.3 Anàlisi multicriteri 

El fet de decantar-se per una alternativa o una altra pot tenir implicacions molt 

diverses, és per això que es dur a terme un anàlisi multicriteri. Aquest consisteix en 

l’avaluació d’un conjunt de criteris socioeconòmics i valora positivament els beneficis 

tan quantificables com intangibles. En ell, es poden valorar tots els indicadors que es 

creguin convenients i té sentit de futur. Tot i així la subjectivitat hi és massa present en 

les avaluacions i el mètode no ens valorarà l’alternativa en sí, sinó que ens ajuda a 

comparar-les entre elles. 

Amb els factors que s’han citat en aquest mateix apartat que poden influir en la 

decisió de l’emplaçament s’han analitzat cadascuna de les alternatives en funció de 

com cada factor està més o menys present a cada situació. Un cop s’ha valorat 

aquesta influència se’ls classifica en indicadors i en tres grups diferents: paràmetres 

bàsics, paràmetres importants i paràmetres complementaris. I d’aquesta manera cada 

alternativa obté una puntuació final que és el resultat d’una mitjana de puntuacions per 

cada indicador. 

Per cadascun dels tres grups i de l’ importància relativa hi donem una 

importància diferent. 

Paràmetres Pes 
Bàsics 

Cost econòmic de l’obra 25,0 

Impacte visual 15,0 

Acceptació social 12,0 

Importants 
Cost de construcció 8,0 

Accessibilitat 8,0 

Impacte ecològic 7,0 

Temps d’execució de les obres 6,0 

Inundabilitat 5,0 

Complementarietat 
Complexitat d’execució 2,0 

Reaprofitament de l’aigua 2,0 

Afectació a les propietats 2,0 

Afectació a l’entorn socioeconòmic 2,0 

Disponibilitat del terreny 2,0 

Condicionants geològics 2,0 

Condicionants de relleu 1,0 

Condicionants hidràulics 1,0 

Taula 1. Indicadors d’estudi multicriteri amb el pes de cada indicador.  
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Per a cada indicador se li assignarà una puntuació que va del 0 al 10 de tal 

manera que el 0 implica un impacte molt negatiu per a la alternativa i un 10 vol dir la 

màxima acceptació de l’indicador per a l’alternativa valorada. 

La discussió de la puntuació que se li ha donat a cada indicador en funció de 

l’alternativa es presenta a continuació. 

 

3.4 Valoració dels paràmetres 

3.4.1 Cost econòmic de l’obra 

Aquí es valoren els costos de construcció i manteniment de l’obra. Aquests 

darrers comprenen les necessitats de personal, energia, aigua, administració, etc i són 

iguals per totes les alternatives. 

 

3.4.2 Impacte visual 

Aquest paràmetre té en compte la proximitat i importància de la xarxa viària 

existent així com la proximitat de masies i d’altres edificis d’importància cultural o 

turística. També i en gran mesura es valorarà la distància de la depuradora a la 

població més propera, que en totes tres alternatives, és la mateixa Granyanella. 

En aquest cas l’alternativa 3 és la més desfavorida, per la proximitat a la 

carretera principal i a la població, seguida de l’alternativa 1 que tot i està a resguard de 

la població, influeix molt en el paisatge fluvial del riu d’Ondara i està a tocant de la 

carretera. L’alternativa 2 és sens dubte la més adient en aquest indicador per estar a 

resguard del paisatge general i tan sols ser rodejada d’un camí rural. 

 

3.4.3 Acceptació social 

De la mateixa manera que en l’indicador anterior, l’alternativa 3 pateix el fet 

d’estar a la vora de la població i al mig del paisatge rural que és molt preuat a la zona, 

a més la població patiria molt les molèsties de la construcció. Per la seva part 

l’alternativa 1 canviaria el paisatge d’entrada a la població per estar a prop e la 

carretera d’accés i tocant el marge del riu principal de la zona. Els agricultors dels 

voltants de l’espai de la depuradora se’ls podria compensar per les molèsties per 

exemple amb aigua tractada pels seus conreus.  

L’alternativa 2 podria ser també objecte de crítica d’algun agricultor, però els 

efectes de sorolls durant la construcció i explotació de la depuradora no serien motiu 

de preocupació degut a que es troba resguardada dels llocs de principal moviment de 

la població. 

 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 9 – Selecció d’alternatives. Emplaçament 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  9 

3.4.4 Cost de construcció 

Aquí hi valorarem la longitud dels col·lectors, el moviment de terres i el 

condicionament dels camins. 

L’alternativa 1 és la que menor moviment de terres i condicionament de camins 

necessitarà, però per altra banda, és la que major longitud de col·lectors requereix. 

Les alternatives 2 i 3 presenten similars condicionaments de camins d’accés però 

l’alternativa 2 requereix un moviment de terres que s’ha de tenir en compte. 

Totes tres alternatives aboquen les aigües tractades a rius o rieres, pel que no 

cal una conducció per a tal propòsit. 

A l’alternativa 1 caldrà un pou de registre cada 60 metres, mentre que a les 

alternatives 2 i 3 es col·locaran cada 35 metres (per ser de longitud menor a 1000 

metres). 

 

3.4.5 Accessibilitat 

En aquest aspecte a primera instància valorarem la proximitat de l’EDAR a la 

població (que per nosaltres seria l’alternativa 3, seguida de la 2 i per últim la 1). Però la 

qualitat dels camins existents també juga un paper fonamental, per tant, en aquest 

cas, la més accessible és l’alternativa 1, perquè està just al costat d’un camí en bones 

condicions, seguida de l’alternativa 2, que també hi passa un camí pel costat, tot i que 

no està asfaltat i en alguns trams té una amplada insuficient. L’alternativa 3 requereix 

un condicionament del camí d’accés important perquè s’hauria de creuar la riera per 

un tram adequat. 

Pel que fa referència a l’accessibilitat als pous de registre, així com al traçat 

complet dels col·lectors en la fase de construcció, l’alternativa més desfavorable és la 

2. Cal prestar especial atenció en aquest aspecte perquè aquest és un aspecte molt 

important a considerar per a l’anàlisi multicriteri. Tot i no haver-hi camí públic durant el 

traçat, sí que hi ha un entramat molt extens de corriols que comuniquen les diferents 

parcel·les de camps de conreu entre elles. D’aquesta manera, en aquest aspecte a 

l’alternativa 2 no se li reflectirà aquest aspecte en el Accessibilitat, sinó en afectacions 

a propietats. 

 

3.4.6 Impacte ecològic 

Totes tres alternatives utilitzaran el mateix tractament d’aigües i per tant en 

aquest aspecte no hi haurà distincions. 

Per a la construcció dels col·lectors, l’alternativa 1 és la més desfavorable, 

perquè caldrà ampliar part del voral de la carretera existent, augmentant els talús i 

tallant el tràfic. Les altres dues alternatives presenten les mateixes condicions en 

aquest aspecte. 
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Pel que fa a l’adequació dels camins, l’alternativa 3 serà la més desfavorable, a 

continuació vindria l’alternativa 1 seguida de la 2. 

 

3.4.7 Temps d’execució de les obres  

El moviment de terres és major a l’alternativa 2, però l’acondicionament dels 

camins a l’alternativa 3 incrementaria el temps d’execució de l’obra considerablement. 

La més ràpida de construir seria l’alternativa 1 si els col·lectors es fessin a l’hora. 

 

3.4.8 Inundabilitat 

Totes tres mereixen ser estudiades en aquest aspecte, ja que el fet d’emplaçar-

les a la vora d’un riu o riera per facilitar l’abocament de les aigües tractades al medi, 

augmenta el risc d’inundabilitat. Tot i així la més favorable és l’alternativa 2, per trobar-

se a una cota superior a la de la riera que disminueix el risc d’inundabilitat. Les 

alternatives 1 i 3 també caldran una avaluació concreta del risc, ja que ambdues es 

veuen amenaçades per les rieres i rius con es troben situades. 

 

3.4.9 Complexitat d’execució 

Les tres alternatives presenten la mateixa complexitat d’execució, ja que les 

plantes depuradores són les mateixes i els camins s’han d’adequar per complir les 

mateixes necessitats. 

 

3.4.10 Reaprofitament de l’aigua 

L’alternativa 1 és la destinarà major part de les aigües tractades al rec de 

camps de conreus. S’ha contemplat que l’alternativa 2 també podria satisfer aquesta 

necessitat en cas d’haver de compensar els camps de conreu adjacents. En canvi 

l’alternativa 3 no pretén reaprofitar les aigües tractades i s’abocarien a la riera. 

 

3.4.11 Afectació de les propietats 

Les alternatives 1 i 3 afecten a finques agràries, pel que caldria dur a terme una 

expropiació deguda (es contempla que l’alternativa 1 seria més important degut a la 

situació i el traçat del camí d’accés així com el dels col”lectors). En canvi l’alternativa 2 

es preveu construir en terrent de domini públic, pel que no hi hauria cost d’expropiació, 

tret dels camins necessaris per accedir als pous de registre. 
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3.4.12 Afectació a l’entorn socioeconòmic 

Per a totes tres alternatives la construcció d’una estació depuradora al terme de 

la Granyanella suposa una millora de la qualitat de vida dels residents així com una 

millora significativa de les condicions higièniques respecte a les actuals. A més, els 

conreus veuran millorar la qualitat de l’aigua que utilitzen pel rec i la població de 

Cervera (aigües avall) gaudirà d’una notable millora de la qualitat del diu d’Ondara. 

 

3.4.13 Disponibilitat del terreny 

Com ja hem comentat, l’EDAR serà la mateixa per a totes les alternatives, per 

tant, també ho serà la superfície del terreny dedicada a emplaçar-la. 

 

3.4.14 Condicionants geotècnics 

Per a les tres alternatives les condicions del terrenys són les mateixes. No 

s’espera la necessitat d’emprar maquinària especial, cosa que afavorirà les condicions 

d’accés a l’obra perquè la maquinària ordinària és menys exigent en les 

infraestructures de l’obra. 

 

3.4.15 Condicionants de relleu 

Tan l’alternativa 1 com la 3 presenten unes pendents inferiors al 3%. Com ja 

s’ha comentat amb el moviment de terres, l’alternativa 2 presenta pendents superiors 

per trobar-se entre dos camps de conreu elevats. 

 

3.4.16 Condicionants hidràulics 

Els col·lectors parteixen del mateix punt en les tres alternatives, per tant el 

cabal a tractar és el mateix per totes les situacions i no hi ha distinció entre elles. 

 

  

3.5 Matriu d’anàlisi 

 

En el següent quadre es presenten les valoracions per a cada indicador, a més 

de la mitjana de cadascun dels tres grups principals i al final la puntuació ponderada 

de cada alternativa. 
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Paràmetre Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Cost econòmic de l’obra 25,0 8 8 8 

Impacte visual 15,0 7 9 6 

Acceptació social 12,0 7 9 6 

Bàsics  389 443 362 
Cost de construcció 8,0 7 7 8 

Accessibilitat 8,0 9 8 7 

Impacte ecològic 7,0 7 8 7 

Temps d’execució de les 

obres 

6,0 
8 7 7 

Inundabilitat 5,0 7 8 6 

Importants  251 202 241 
Complexitat d’execució 2,0 8 7 7 

Reaprofitament de l’aigua 2,0 9 8 7 

Afectació a les propietats 2,0 6 9 8 

Afectació a l’entorn 

socioeconòmic 

2,0 
7 7 7 

Disponibilitat del terreny 2,0 7 7 7 

Condicionants geològics 2,0 8 8 8 

Condicionants de relleu 1,0 8 6 8 

Condicionants hidràulics 1,0 7 8 6 

Complementarietat  105 106 102 
Valoració final  7,45 7,51 7,05 

Taula 2. Anàlisi multicriteri de les tres alternatives. 
 

Veiem com l’alternativa 2 és la que rep major puntuació, però no es diferencia 

de l’alternativa 3 en més de mig punt, que és la menys puntuada. Per tant encara no 

podem estar segurs d’escollir l’alternativa correcte, haurem de realitzar un estudi de 

sensibilitat. 

 

3.5.1 Estudi de sensibilitat 

Bàsicament en aquest estudi intentarem ampliar el nombre d’indicadors 

estudiats a base de desglossar els que més pes tenen, que són els bàsics i els 

importants. 

Pel que fa als indicadors bàsics els desglossarem de la següent manera: al 

cost econòmic de l’obra valorarem per separat: cost dels col·lectors i cost de la 

depuradora. A l’acceptació social hi valorarem diversos aspectes que ja s’han 

comentat: la distància al nucli urbà (trobant com a favorable que estigui apartat), 

proximitat de masies i granges i propagació d’olors.  

Pels indicadors importants valorarem els costs de construcció segons el 

moviment de terres, obres de connexió a l’entrada de la EDAR i l’acondicionament de 

camins d’accés a l’estació de sanejament. Per últim tindrem en compte que 

l’accessibilitat pot valorar-se a partir de la distància al nucli urbà i la facilitat d’accés. 
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D’aquesta manera la part de l’anàlisi multicriteri que s’ha ampliat quedaria de la 

següent manera: 

Paràmetre Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Cost econòmic de l’obra 25,0    

Cost col·lectors 10,0 6 8 9 

Cost EDAR 15,0 7 7 7 

Impacte visual 15,0 7 9 6 

Acceptació social 12,0    

Distància al nucli urbà 5,0 6 8 9 

Proximitat masies i granges 4,0 7 9 6 

Propagació d’olors 3,0 8 8 6 

Bàsics  352 420 372 
Cost de construcció 8,0    

Moviment de terres 3,0 7 6 7 

Obres de connexió a l’EDAR 3,0 6 7 7 

Acondicionament de camins 2,0 8 8 6 

Accessibilitat 8,0    

Distància al nucli urbà 3,0 6 8 9 

Facilitat d’accés 5,0 9 9 7 

Impacte ecològic 7,0 7 8 7 

Temps d’execució de les 
obres 6,0 8 7 7 

Inundabilitat 5,0 7 8 6 

Importants  250 262 237 
Taula 3. Estudi de sensibilitat a l’anàlisi multicriteri 

 

D’aquesta manera i resumint, l’anàlisi multicriteri queda de la següent manera: 

Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Bàsics 352 420 372 

Importants 250 262 237 

Complementarietat 105 106 102 

Valoració final 7,07 7,88 7,10 
Taula 4. Resum de la valoració dels paràmetres a l’anàlisi multicriteri. 

 

3.6 Conclusions 

L’anàlisi mulicriteri amb l’estudi de sensibilitat afavoreix l’Alternativa 2. 

D’aquesta manera, la redacció d’aquest projecte vindrà condicionada per 

l’emplaçament de l’EDAR establert a l’alternativa 2, tal com ho explica aquest annex, 

caracteritzat per ser terrenys de domini públic, propers al nucli urbà i a més, serà el 

futur punt d’abocament de les aigües residuals. 
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Com ja s’ha comentat a l’anàlisi multicriteri, l’EDAR no provocarà un gran 

impacte ambiental degut a l’emplaçament on es construirà. Disposa d’un camí d’accés 

que parteix d’un camí que voreja la parcel·la i arriba fins a la mateixa depuradora. 



 

 

 

   ANNEX 10: SELECCIÓ D’ALTERNATIVES. TRACTAMENT 
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1 INTRODUCCIÓ 

El següent pas a discutir un cop tens establert l’emplaçament de la depuradora 

és decidir quin tractament és l’òptim en termes d’eficiència tècnica, econòmica i de 

necessitats de la població reals. 

 

2 OBJECTIU 

En aquest annex es tractarà d’exposar quin és el tractament idoni per a les 

condicions de població i necessitats de la depuradora. En el nostre cas tractem d’un 

nombre d’habitants que creixerà en un temps horitzó a mig termini, pel que caldrà 

estudiar diversos factors que van molt més enllà dels econòmics. 

 

3 ALTERNATIVES DE TRACTAMENT 

3.1 Metodologia de l’anàlisi multicriteri 

De la mateixa manera que s’ha decidit l’emplaçament òptim per a l’estació 

depuradora, pel tractament es definiran una sèrie d’indicadors que ajudaran a decidir 

quin és l’idoni pel nostre cas. A la vegada, aquests indicadors seran classificats en 

funció de la seva importància dins del mateix procés de selecció, de tal manera que a 

cada indicador se li assignarà un pes associat (αj)j = 1,...,n essent n el nombre total de 

paràmetres o indicadors estudiats. I de la mateixa manera que a l’annex anterior, cada 

indicador serà avaluat amb una puntuació que va de 0 a 10, essent 0 la puntuació més 

desfavorable i 10 la més elevada. D’aquesta manera (vij)i = 1,...,m; j = 1,...,n 

correspondria a la valoració relativa de l’indicador, i j correspondria al nombre total 

d’indicadors estudiats. Amb aquesta nomenclatura definida, concretem que la 

valoració final del tractament s’obtindrà com la mitjana ponderada de cada valoració 

amb el seu pes corresponent, segons l’equació: 

Valoració del tractament = 
∑ �����
�
���

∑ ��
�
���

  i = 1,...,m 

El resultat d’aquesta valoració serà una puntuació compresa entre el 0 i el 10. 

L’alternativa de tractament escollida serà la que obtindrà major puntuació en el procés 

de selecció. 

 

3.1.1 Objectius inicials de disseny i criteris 

Per al disseny del tractament es defineixen uns objectius que s’han de complir 

pel correcte funcionament de la depuradora. De la mateixa manera també es 
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presenten una sèrie de criteris per determinar els tractaments que més s’ajusten a 

aquestes necessitats establertes. Es classifiquen en quatre grups: ambientals, tècnics, 

socials i econòmics. 

• Objectiu ambiental: consisteix en mirar de minimitzar l’impacte 

ambiental produït per la construcció i funcionament de l’EDAR tenint en 

compte el consum energètic i la correcte utilització de matèries 

primeres, l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera i la integració a 

l’entorn. 

 

• Objectiu tècnic: optimitzar l’eficiència tècnica de la depuradora per 

incrementar el seu funcionament i perpetuar la seva vida útil, tenint en 

compte la seva flexibilitat, robustesa, compatibilitat entre unitats, control 

de procés i eficiència d’eliminació per complir amb l’actual Normativa 

Europea 91/271/CEE que estableix: 

o DBO5 < 25 mg·l
-1

 

o DQO < 125 mg·l
-1
 

o SS < 35 mg·l
-1
 

 

• Objectiu social: consisteix en minimitzar l’impacte social que la posada 

en funcionament de l’estació depuradora pot produir a la població 

propera, tan per l’ocupació del sòl com per l’impacte visual, olors o 

sorolls. 

 
• Objectiu econòmic: consisteix en minimitzar el cost econòmic 

d’explotació de la depuradora amb una eficient mà d’obra i un control 

correcte dels diferents components que en formen part. 
 

De la mateixa manera definim els criteris que serviran per avaluar quin 

tractament és l’idoni per la nostra depuradora segons l’objectiu d’estudi. 

Criteris ambientals: 

• Consum energètic – consum d’energia elèctrica, expressada en 

kWh·any
-1
. 

• Consum de productes químics – consum de productes químics 

expressat en kg·d
-1
. 

• Emissions d’àcid sulfhídric – emissió d’àcid sulfhídric expressada 

qualitativament. 

• Producció de fangs en excés – quantitat de fang generat en 

excés i expressat en kg·d
-1
. 
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Criteris tècnics:  

• Flexibilitat d’operació – capacitat per adaptar l’operació del 

procés a qualsevol requeriment futur, expressat qualitativament. 
• Capacitat del procés – quantitat d’aigua o fang que es pot 

tractar, expressat en kg·d
-1
.  

• Robustesa per inhibir el creixement de microorganismes 

filamentosos - capacitat de fer front a una situació a curt terme 

de proliferació de microorganismes filamentosos, expressat 

qualitativament.  

• Robustesa per acceptar xocs de càrrega - capacitat de fer front a 

una situació a curt terme de xoc de carrega, expressat 

qualitativament.  

• Robustesa al rentat de microorganismes al decantador - 

capacitat de fer front a un xoc hidràulic puntual que provoqui 

rentat de microorganismes al decantador, expressat 

qualitativament.  

• Compatibilitat entre unitats - capacitat que presenta una unitat de 

coexistir amb un altra, expressada qualitativament.  

• Control del procés - capacitat que presenta el procés a 

autoajustar-se a diferents paràmetres triats prèviament, 

expressat qualitativament.  

• Eficiència d’eliminació de DBO5 - expressat en %.  

• Eficiència d’eliminació de DQO - expressat en %.  

• Eficiència d’eliminació de SS - expressat en %.  

• Sequedat del fang - expressat en %.  

• Eficiència d’eliminació de patògens - expressat qualitativament.  

• Qualitat del sobrenedant produït - expressat en kg SS· d
-1
.  

• Eficiència d’eliminació de sorres i greixos - expressat 

qualitativament.  

Criteris socials: 

• Impacte visual - expressat qualitativament.  

• Volum - expressat en m
3
.  

• Olors - expressat qualitativament.  

• Soroll - expressat qualitativament.  

 
Criteris econòmics: 
 

• Cost de construcció - cost referent a la construcció d’una unitat 

juntament amb les seves estructures de suport i la interconnexió 

amb les altres unitats que formen part del diagrama de flux, 

expressat en €·any
-1
 degut a que es considera que la inversió es 

fa efectiva durant el primer any.  
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• Cost d’operació–cost laboral necessari per portar a terme 

l’operació, expressat en €· any
-1
.  

• Cost de manteniment – cost laboral necessari per portar a terme 

el manteniment, expressat en €·any
-1
. 

• Cost material – cost del material necessari per portar a terme el 

manteniment i operació, expressat en €·any
-1
  

• Cost energètic - cost de l’energia elèctrica necessària per portar 

a terme el manteniment i operació, expressat en €· any
-1
.  

• Cost dels productes químics - cost dels productes químics 

necessaris per portar a terme el manteniment i operació, 

expressat en €·any
-1
. 

• Cost d’inversió d’instrumentació i automatismes - cost degut a la 

instal·lació del llac de control, expressat en €・ any
-1

 degut a 

que es considera que la inversió es fa efectiva durant el primer 

any.  

• Cost de la gestió final del fang, expressat en €·any
-1

. 

 

3.2 Preselecció de tipologies de tractament 

D’entre totes les tipologies de tractament que podríem començar a estudiar 

s’haurà de fer una preselecció per veure quines són les més adients al nostre cas, 

tenint en compte la població de càlcul, superfície disponible, grau de depuració exigit 

segon l’actual normativa, limitacions econòmiques pressupostàries, qualitat de l’aigua 

a tractar, etc. D’aquesta manera determinarem quins són els tractament que més 

s’escauen en la nostra situació. Bàsicament es poden diferenciar dues tipologies 

bàsiques de tractament col·lectiu d’aigües residuals: els sistemes naturals i els 

convencionals. 

Aquests dos sistemes es diferencien bàsicament en la seva necessitat 

d’energia i espai per al seu funcionament. En els sistemes naturals hi predomina 

l’espai envers l’energia, que es subministra en forma de radiació solar. Per tant, com 

el seu nom indica, són sistemes que es caracteritzen pel seu baix cost energètic 

desenvolupats en medis naturals. Per la seva banda, els sistemes convencionals 

aconsegueixen resultats molt semblants als naturals però amb una superfície ocupada 

força més reduïda, això sí, amb una major dependència energètica. 

A l’hora de estudiar el tractament pels sistemes convencionals hi podem 

diferenciar les fases de pretractament, tractament primari, tractament secundari, i en 

alguns casos, tractament terciari. 

El pretractament i el tractament primari són de tipus físic i mecànic; i 

consisteixen a eliminar de l’aigua tractada les partícules més grosses: sorra, greixos, 

brossa i sòlids sedimentables. 

Per la seva banda el tractament secundari s’encarrega d’eliminar la matèria 
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orgànica que ja pot ser de tipus fisicoquímic o biològic. Precisament les alternatives 

que estudiarem fan referència a aquesta fase del tractament en concret. I el 

tractament terciari és el darrer tractament que s’ofereix per aportar a l’aigua alguna 

millora de les seves característiques que els dos tractaments anteriors no han pogut 

realitzar. 

Abans de presentar les alternatives ofertes, el criteri que han de complir totes 

elles per a ser preseleccionades és bàsic, i es concreta amb: 

• Assolir el nivell de tractament exigit. 

• No fer servir tecnologies que en el seu funcionament normal no 

ofereixin suficients garanties en el procés de sanejament. 

• Evitar tecnologies que provoquin impactes ambientals negatius. 

• Buscar alternatives que dotin de flexibilitat la instal·lació, 

permetent la seva implantació per fases i ampliació futures. 

La preselecció del tractament es basarà en els criteris que s’estableixen la bibliografia 

de referència de la matèria, els paràmetres bàsics són la població equivalent i la 

superfície necessària. 

 

Alternatives Població equivalent 

100 200 500 1000 2000 
Fossa sèptica 1 2 3 - - 

Tanc Imhoff 1 1 2 3 - 

Rasa filtrant 1 1 1 2 2 

Llit filtrant 1 1 1 2 2 

Filtre de sorra 1 1 1 2 3 

Llit de torva 2 1 1 1 1 

Pou filtrant 1 1 1 2 2 

Filtre verd 3 2 1 1 1 

Llit de joncs 3 2 1 1 1 

Filtració ràpida 3 2 1 1 1 

Escorrentia superficial 2 1 1 1 2 

Llacuna airejada - - 3 2 1 

Llacuna aeròbia 3 3 2 1 1 

Llacuna facultativa 3 2 1 1 1 

Llacuna anaeròbia 2 2 1 1 1 

Llacuna anaeròbia modificada - - - 2 2 

Llit bacterià 3 2 1 1 2 

Biodiscs 3 3 2 1 1 

Aireig perllongat 2 2 1 1 1 

Canal d’oxidació - - 2 1 1 

Tractament físico-químic 3 3 2 1 1 

Taula 1. Valoració dels mètodes de depuració en funció de la població equivalent 
(Collado, 1992). 1: Molt aplicable, 2: Aplicable amb restriccions, 3: Poc aplicable. 
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De la mateixa manera obtenim de la bibliografia consultada la superfície 

necessària per al diferents mètodes de depuració proposats. 

Alternativa Superfície necessària (m2/h-e) 

Fossa sèptica 0,1-0,5 

Tanc Imhoff 0,05-0,1 

Rasa filtrant 6,0-66 

Llit filtrant 2,0-22 

Filtre de sorra 1,0-9,0 

Llit de torva 0,6-1,0 

Pou filtrant 1,0-14 

Filtre verd 12-110 

Llit de joncs 2,0-8,0 

Filtració ràpida 2,0-22 

Escorrentia superficial 5,0-15 

Llacuna airejada ,1,0-3,0 

Llacuna aeròbia 4,0-8,0 

Llacuna facultativa 2,0-20 

Llacuna anaeròbia 1,0-3,0 

Llacuna anaeròbia modificada 1,0-5,0 

Llit bacterià 0,5-0,7 

Biodiscs 0,5-0,7 

Aireig perllongat 0,2-1,0 

Canal d’oxidació 1,2-1,8 

Tractament físico-químic 0,1-0,2 

Taula 2. Superfície de terreny necessària per als diferents mètodes de depuració a 
estudiar. Font: "Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades. Criterios 

de selección (1991)", de Ramon Collado. 
 

A l'hora d'escollir el tractament utilitzat donarem preferència a les necessitats 

del tractament primari més que les del pretractament. Això és així perquè els 

normalment s'utilitzen els mateixos dispositius i el pretractament ve molt condicionat 

del tractament posterior al que es tractarà l'aigua. 

Amb els criteris que s'han exposat abans i tenint en compte la població d'estudi 

tractada, els mètodes de depuració que es preseleccionen són les tècniques de fangs 

activats d'aeració perllongada, biodiscs, llacunatge i tractament físico-químic. 

 

3.2.1 Tractament 1: fangs activats d'aeració perllongada 

Aquest tractament consisteix en un procés biològic que s'utilitza sobretot en el 

tractament d'aigües residuals convencionals. Es basa en el desenvolupament d'un 

cultiu bacterià dispers en forma de flòcul en un dipòsit agitat, airejat i alimentat amb 

l'aigua residual, que es capaç de metabolitzar com a nutrients dels contaminants 

biològics presents a l'aigua. 
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Per al mateix mètode hi ha diversos processos (convencional, mescla 

completa...) però per a petites poblacions com la que estem tractant, l'aeració 

perllongada és força acceptada degut a la seva gran efectivitat, poca producció de 

fangs i sobretot, per la seva senzillesa de funcionament. 

 

Figura 1. Paràmetres normals de disseny per a processos de fangs activats. Font: 
"Depuración de aguas residuales" D. Aurelio Sánchez Muñoz, 1992 

 

Podem distingir dues operacions de tractament diferents: 

Operació 1: Procés d'oxidació: aquest procés parteix del desenvolupament del 

cultiu biològic aerobi, amb l'agrupació dels microorganismes en flòculs en el tanc o en 

el reactor biològic. Les bactèries es multipliquen ràpidament i al principi estan lliures en 

el líquid, però més tard s'agrupen per formar el flòcul. L'interior del reactor es coneix 

amb el nom de la mescla. Per al tractament s'ha de disposar d'un sistema d'aireig i 

agitació per a l'aportació d'oxigen necessari per a les reaccions de la depuradora de 

les bactèries aeròbies. 

Operació 2: Procés de separació sòlid-líquid: aquest procés parteix del moment 

en que, un cop oxidada la matèria orgànica, el licor-mescla s'envia a un decantador 

per permetre la separació aigua-flòcul. Per últim, es necessita realitzar una 

recirculació, a la capçalera del reactor biològic, dels sòlids decantats en els 

clarificadors secundaris, amb la finalitat de mantindre constant la població bacteriana. 

L'excedent de bactèries restant en el procés s'extrau cap a la línia de fangs per a 

controlar la concentració de microorganismes presents al reactor. 

Els aspectes més importants a tenir en compte en el disseny són: 

• Paràmetres del procés. 

• Característiques de l'efluent. 

• Factor de càrrega i rendiment del procés. 

• Selecció i tipus de tractament. 
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• Dimensions del reactor. 

• Necessitats d'oxigen i sistemes d'aireig. 

• Producció de fangs en excés. 

• Necessitats de recirculació. 

• Dimensionament del clarificador o decantador secundari. 

3.2.2 Tractament 2: biodisc 

Aquest procés consisteix en un tractament biològic de cultiu fix, sense 

recirculació de fangs, i que reutilitza l’estabilització dels fangs recollits a les 

instal·lacions de decantació. Bàsicament, una unitat de biodiscs consisteix en una 

sèrie de discs circulars de clorur de polivinil que es submergeixen parcialment a l’aigua 

a tractar i roten lentament sobre el seu eix. Com ja hem comentat abans, en aquest 

procés el sistema més que un tractament unitari, necessita un pretractament en el seu 

funcionament. 

Durant el procés els creixements biològics s’adhereixen a la superfície dels 

discs, arribant a formar una pel·lícula contínua de poc gruix. La rotació dels discs 

permet que la biomassa entri en contacte, alternativament, amb la matèria orgànica de 

l’aigua residual i amb l’atmosfera, font de l’oxigen necessari. La rotació dels discs 

incideix sobre la transferència d’oxigen, i permet que la biomassa treballi en condicions 

aeròbies. El moviment de rotació també és el mecanisme responsable de l’eliminació 

de l’excés de sòlids degut als esforços tallants que genera i que, de manera semblant 

als filtres percoladors, permeten arrencar i arrossegar la massa quan el gruix de la 

pel·lícula permet la debilitació dels nivells més propers a la superfície dels discs. Amb 

la gran quantitat de biomassa que s’acumula a les superfícies dels discs aquests 

acaben presentant una gran absorció de puntes de càrrega i gran estabilitat. 

D’aquesta manera s’aconsegueix mantenir en suspensió els sòlids arrossegats 

fins al clarificador, on es produeix la sedimentació dels sòlids i des d’on es realitza 

l’extracció del fang en excés mitjançant una bomba de purga. 

La disminució del tractament amb biodiscs és deguda a: 

• Reducció de la temperatura de les aigües residuals. 

• Variació notable del cabal. 

• Variació notable de la càrrega orgànica. 

• Alteracions del pH. 

• Acumulació de sòlids al disc. 

Per altra banda, les principals avantatges que presenta aquest tractament són: 

• Alt rendiment en el procés de depuració, equiparable a qualsevol altre 

tractament biològic. 

• Per a igualtat de resultats, el consum d’energia és força reduït. Si el 

conjunt està equilibrat, el consum energètic és indispensable per fer-lo 

girar lentament. Depenent del model i el fabricant es pot estimar en 
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menys de 2,5 W/h, comparat amb un sistema de fangs activats, el 

consum pot arribar a ser la tercera part. 

• Minimitza tan l’impacte visual com l’acústic, en part degut a la baixa 

energia requerida en el procés. 

• Absència d’olors i aerosols. 

• Com ja hem comentat com a possible fallada del sistema, l’excés de 

matèria adherida a les superfícies dels discs, presenten gran estabilitat i 

capacitat d’absorció de puntes d’energia. 

• En èpoques fredes el rendiment és major per estar coberts els tancs. 

• Cabals superiors a qualsevol altre sistema biològic. 

• Mà d’obra no especialitzada pel control del procés ja que està tot 

automatitzat i les operacions de manteniment són mínimes. Així doncs, 

el nombre de treballadors necessaris és més reduït que per una EDAR 

convencional. D’aquesta manera els costos derivats de recursos 

humans són baixos comparats amb altres sistemes de depuració. 

• No és necessari controlar l’oxigen dissolt en el dipòsit de tractament, ni 

la concentració de licor de barreja. 

• Com que els microorganismes deixen d’estar en suspensió i 

s’adhereixen a una base, la producció de fangs és mínima. Aquesta 

baixa producció de fangs es tradueix en una reducció dels costs 

d’explotació i també és un aspecte bàsic de cara a l’autonomia i gestió 

de les instal·lacions. D’aquesta manera el tractament pot funcionar fins 

a cinc mesos sense que sigui necessària l’operació de manteniment 

d’extracció de fangs. 

• A més, les dimensions dels dipòsits són menors que es utilitzats en 

altres processos, i amb això s’abarateixen els costos d’instal·lació. 

• Té possibilitat d’emprendre un procés de nitrificació-desnitrificació amb 

garantia de bon funcionament. 

• És un sistema compacte, hi ha possibilitat de fabricar-lo en taller i per 

mòdols. En cas de, la inversió inicial és inferior al d’una EDAR 

convencional. 

 

3.2.3 Tractament 3: llacunatge 

D’aquest tractament existeixen moltes tipologies, en el nostre cas ens convé la 

que menor espai requereixi pel seu funcionament, el llacunatge artificial. 

Per aquest tipus de llacunatge es subministra aire mitjançant airejadors de 

superfície o difusors. Les llacunes d’aquest tipus es diuen llacunes airejades i el 

tractament requereix un sistema de pretractament a l’inici, amb reixes de desbast, 

sorrer i desgreixador. 

El procés es duu a terme en un medi aquàtic, on es produeixen les reaccions 

químiques, físiques i biològiques que depuren l’aigua residual. Segons la quantitat 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 10 – Selecció d’alternatives. Tractament 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  11 

d’energia que reben poden ser mescla completa o si aquesta és parcial, llacunes 

airejades facultatives. 

Llacunes de mescla completa: poden disposar-se clarificadors per a la 

decantació i recirculació de sòlids, es tracta d’un tractament de fangs actius. En aquest 

tipus de tractament les despeses energètiques són importants i força més elevades 

que les despeses de manteniment i explotació. Les dimensions de les llacunes solen 

ser d’entre 2 i 6 metres de profunditat, temps de retenció de 3 a 6 dies. D’aquesta 

manera les necessitats d’espai són força menors que les llacunes facultatives. 

El llacunatge per aireig s’utilitza tan per aigües urbanes o industrials. És normal 

que després d’un llacunatge per aireig el procedeixi un de facultatiu, aerobi, de 

maduració, etc. 

Normalment el tipus de tractament per llacunatge inclou llacunes de diferents 

tipus connectades en sèrie i/o paral·lel. 

 

3.2.4 Tractament 4: tractament fisico-químic 

El tractament físico-químic més freqüent consta d'una coagulació-floculació i 

decantació. S'aconsegueixen alts rendiments en l'eliminació de sòlids en suspensió 

(65-90%) i demanda biològica d'oxigen (50-70%). També es produeix una eliminació 

de fòsfor per precipitació. 

El procés físico-químic pot incloure com a tractament de refinat en alguns 

casos: filtració, adsorció, osmosi inversa, intercanvi iònic, oxidació, reducció de l'ajust 

del pH, etc. 

Per augmentar l'eficiència en la depuració de SS i DBO, s'afegeixen al procés, 

coagulants i floculants com són: clorur fèrric, calç 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. 

Degut a la seva alta producció de fangs, el procés només es fa servir quan cal 

eliminar fòsfor o substàncies tòxiques de l'aigua depurada, o bé quan hi hagi la 

possibilitat que es produeixin puntes sobtades de càrrega, com sol succeir en 

poblacions amb fortes variacions de càrrega en caps de setmana i vacances. 

 

3.3 Paràmetres d’anàlisi multictriteri 

Per a l’anàlisi multicriteri del tractament que es pretén utilitzar en el nostre 

procés de sanejament d’aigües residuals es consideraran els següents aspectes: 
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• Un paràmetre bàsic és la superfície necessària per al tractament, ha de 

ser adient per l’emplaçament que s’ha seleccionat a l’annex 9 “Selecció 

d’alternatives. Emplaçament”. 

• La qualitat de l’efluent de l’EDAR ha d’estar conforme amb l’actual 

normativa establerta a la directiva 91/271/CEE, la directiva Marc 

Europea del 2000. Per tant, el rendiment de l’estació depuradora és un 

factor crític a tenir en compte a l’hora d’escollir el tractament. 

• Explotació i manteniment. Són una part important pel criteri de decisió 

de tractament. Malauradament depèn de molts paràmetres (personal, 

energia, assegurances...) pel que la seva estimació no és fàcil. 

• És important que el tractament escollit sigui el més adient per l’entorn 

on està situat, tant per les molèsties d’olors, sorolls, consum energètic, 

etc que formen part de l’impacte ambiental de la depuradora. 

• Els costs de construcció hauran de ser com més baixos millors i això 

depèn en gran mesura del procés de sanejament adoptat. 

• Degut a que la població futura estudiada és encara incerta, la 

depuradora ha de ser viable per una ampliació si calgués per donar 

servei a un hipotètic creixement urbanístic. 

De la mateixa manera que en els anàlisi multicriteri anteriors, els paràmetres 

que es valoraran es classifiquen en tres nivells i a cada nivell se li assigna el seu pes 

corresponent.  

Nivells Paràmetre Pes 

Bàsics 

Costos de construcció 20,0 

Superfície necessària 20,0 

Rendiments 15,0 

Importants 

Costos d’explotació i manteniment 10,0 

Impacte ambiental 8,0 

Explotació i manteniment 8,0 

Capacitat d’ampliació 7,0 

Complementaris 

Estabilitat 5,0 

Simplicitat de construcció 5,0 

Producció de fangs 2,0 

Taula 3. Pesos assignats a cada paràmetre per l’estudi d’alternatives de 
tractament. 

Es costos d’explotació i manteniment és el paràmetre que té més pes 

juntament amb els requeriments tècnics i el personal de manteniment i explotació. 
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Aquests darrers són sovint els que més es deixen de banda ja que un cop està 

construïda la depuradora la ciutadania s’oblida del projecte i per tant, l’administració 

està poc interessada en seguir invertint en la infraestructura. Per aquesta raó és 

valorarà molt positivament el tractament que minimitzi aquests costs de tal manera que 

l’administració competent pugui assumir-los i d’aquesta manera disposar de la 

depuradora en bones condicions. 

A més ens interessa la major flexibilitat i simplicitat del funcionament de l’EDAR 

a més d’un control reduït per tal de minimitzar els costos de l’estació. 

El rendiment també és un paràmetre que es tindrà molt en compte perquè ens 

interessa que sigui alt, però que això mai vagi en detriment del bon funcionament de la 

planta. 

Els costos de construcció juguen un paper important perquè la inversió inicial 

de l’obra no sigui massa elevada i per tant, que la idea deixi de ser impopular. Tot i així 

no s’espera que sigui un factor determinant a l’hora de decidir el tractament aplicat. 

Com ja s’ha comentat, l’impacte ambiental es centrarà en evitar les males olors, 

els sorolls i d’altres aspectes desfavorables pel benestar de la població com ara la 

proliferació de mosquits a la zona. 

L’emplaçament escollit per la depuradora és idoni en comunicació terrestre i 

integració en el medi, però la superfície disponible no és molt gran, així que tindrem en 

compte que el tractament ha de ser poc exigent en l’espai utilitzat. 

Es considera com un factor positiu el tractament que permeti una futura 

ampliació a llarg termini en cas d’un augment del cabal de disseny a tractar. 

A l’entorn on està situada la depuradora hi ha força rieres, rius i d’altres 

elements imprescindibles pel correcte desenvolupament i manteniment de 

l’ecosistema. Per tant, serem molt estrictes amb la qualitat de l’efluent i això ho 

contemplem mitjançant el paràmetre de l’estabilitat. 

La simplicitat en la construcció ens interessa des del punt de vista de la poca 

superfície que podem necessitar, pel que ens estalviarem al màxim l’ús de maquinària 

pesada que requereixi grans espais de maniobra ni vies d’accés gaire amples. 

Per últim la producció de fangs pot ser negatiu en la gestió d’aquest residu fruit 

del tractament utilitzat, ja que fa augmentar el cost econòmic d’explotació de la 

depuradora i ja hem vist que ens interessa que sigui baix. 

 

3.4 Valoració dels paràmetres 

A continuació es valoren els paràmetres per a cada tractament preseleccionat i 

així poder després realitzar l’anàlisi multicriteri corresponent. 
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- Costos d’explotació i manteniment: Per aquest paràmetre es tindran en 

compte criteris com la simplicitat de funcionament, la necessitat de personal 

( i la seva qualificació), la freqüència de controls de qualitat i la flexibilitat de 

la instal·lació. Cadascun d’aquests criteris va associat a un cost econòmic 

que traduirem en una puntuació valorant els més econòmics per damunt 

dels més costosos. D’aquesta manera els tractaments més convencionals: 

aeració perllongada i biodiscs són els més desfavorits perquè són els que 

més tecnologia requereixen pel seu funcionament. Ara bé, els sistemes 

construïts per dues etapes redueixen considerablement aquests costos en 

èpoques de baixa demanda, però en el nostre cas aquesta època no és 

gaire significant. 

- Explotació i manteniment: tots quatre tractaments presentes una explotació 

i manteniment complexos pels mateixos motius anteriors, però tot i així, 

tornen a ser l’aeració perllongada i els biodiscs els més perjudicats per la 

tecnologia necessària per a la seva explotació. 

- Rendiments: Per al rendiments es tenen en comte l’estabilitat dels 

processos enfront els canvis de temperatura i els canvis de cabal o de 

càrrega contaminant, molt característics en les petites comunitats. Els 

rendiments per a cada tractament es resumeixen a la següent taula: 

 

Paràmetre 
Aeració 

perllongada 
Biodiscs Llacunatge 

Tractament 
físicoquímic 

DBO5 85-99 70-97 70-85 
50-75 

DQO 68-90 70-85 70-95 
60-75 

MES 83-99 75-97 75-95 
60-90 

NTK 50-90 30-80 30-80 
10-20 

P 15-70 8-30 8-30 
85-95 

Coliformes 
fecals 90 85 85 

99 

Taula 4. Rendiments en percentatge dels mètodes preseleccionats. 
 

- Costos de construcció: per al cost constructiu es tenen en compte el 

moviment de terres, l’obra civil i els equips necessaris per al procés 

constructiu. D’aquesta manera els tractament convencionals tenen un cost 

elevat en obra civil, tot i que els tractaments naturals requeriran molt 

moviment de terres. Degut a les característiques del nostre emplaçament 

ens interessa realitzar el menor moviment de terres possible, pel que els 

sistemes convencionals s’escauen més als costos de construcció que 

necessitem. 
- Impacte ambiental: a l’hora d’avaluar aquest aspecte es tenen en compte 

les molèsties per la població ocasionades per cada tractament així com el 

seu impacte sobre el medi. D’aquesta manera els tractaments naturals 
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tenen una bona integració amb el medi però el moviment de terres 

necessari ja comentat provoquen un impacte negatiu en l’entorn. A més, en 

aquests tractaments és bastant probable l’aparició de males olors i la 

proliferació de mosquits. Per la seva banda els sistemes convencionals no 

produeixen aquestes molèsties en el medi que l’envolta però en canvi sí 

que produeix sorolls en el seu procés de sanejament. Però en definitiva 

l’impacte ambiental ve molt condicionat per l’emplaçament i la superfície de 

l’EDAR. 
- Superfície necessària: a partir dels criteris ambientals definits en aquest 

mateix annex podem establir una puntuació numèrica a cada tractament. 

D’aquesta manera l’aeració perllongada obté la major puntuació per ser la 

que menys superfície per habitant requereix i per l’altra banda el llacunatge 

és la que menor puntuació obtindria. 
- Capacitat d’ampliació: és important valorar la reserva de superfície 

necessària així com l’equipament de la nova instal·lació i la facilitat 

d’execució a l’hora d’avaluar la capacitat d’ampliació. D’aquesta manera, el 

llit de torba és el tractament que menys requeriments d’equips tindrà i més 

facilitat d’execució. El llacunatge artificial tindrà pocs requeriments en quant 

a equips però més que el llit de torba en difusors d’aire. Els tractaments 

convencionals tindran major complexitat d’ampliació però necessitaran 

menys superfície. 
- Estabilitat: els tractaments més estables són els convencionals. Es pot 

estudiar l’estabilitat respecte la temperatura, la qualitat o terbolesa de 

l’efluent i les variacions cabal-càrrega. Tant els biodiscs com l’aeració 

perllongada mantenen de forma permanent una millor qualitat d’efluent que 

el tractament físico-químic. 
- Simplicitat de construcció: en aquest aspecte tindrem en compte el 

tractament que menor moviment de terra suposi el seu procés de 

construcció. Com ja s’ha comentat abans, els tractaments que més 

afavoreixen aquest paràmetre són els convencionals, encapçalats per 

l’aeració perllongada, seguit dels biodiscs. 
- Producció de fangs: ens interessa que la producció de fangs sigui la menor 

possible, perquè d’aquest manera disminueixen els costs d’explotació. Els 

que més fang produeixen són el tractament d’aeració perllongada i el físico-

químic. En el biodisc és inferior i per tant és el que més ens afavoreix en 

aquest aspecte. 
 

3.5 Anàlisi multicriteri 

L’anàlisi multicriteri ens ajudarà a escollir el tractament que més s’ajusta a les 

necessitats de la nostra depuradora des de diferents punts de vista. Un cop analitzats 

els paràmetres que poden influir en la nostra decisió, els classifiquem en indicadors en 

tres grups: bàsics, importants i complementarietat. I d’aquesta manera es ponderen 

cadascun d’ells en funció del pes que tenen en el conjunt global. 
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Tot aquest procés es troba resumit a la següent taula: 

Paràmetre Pes Aeració 
perllongada 

Biodiscs Llacunatge Fisicoquímic 

Costos de 
construcció 

20,0     

Obra civil 8,0 6 6 7 6 

Moviment de 

terres 

8,0 10 9 5 7 

Equips necessaris 4,0 5 5 7 4 

Rendiment 20,0     

Matèria orgànica 7 9 7 6 7 

Sòlids en 

suspensió 

7 9 7 7 7 

Nutrients 6 9 6 3 2 

Superfície 
necessària 

15,0 9 9 5 9 

Bàsics  463 409 308 365 
Costos 
d’explotació i 
manteniment 

10,0 6 7 8 5 

Impacte 
ambiental 

8,0 9 7 6 4 

Explotació i 
manteniment 

8,0 5 6 4 3 

Capacitat 
d’ampliació 

7,0     

Reserva de 

superfície 

necessària 

3,5 10 9 6 7 

Equips 1,75 5 5 6 3 

Complexitat 

d’execució 

1,75 6 7 8 8 

Importants  226 226 205 150 
Estabilitat 5,0     

Efectes de 

temperatura 

1,5 6 5 6 7 

Terbolesa efluent 1,5 4 7 2 4 

Variació Cabal-

Càrrega 

2,0 9 9 9 10 

Simplicitat de 
construcció 

5,0 8 8 6 7 

Producció de 
fangs 

2,0 8 8 5 1 

Complementaris  89 92 70 73,5 
Valoració final  7,8 7,2 5,9 5,8 

Taula 5. Anàlisi multicriteri per a la tria del tipus de tractament de l’EDAR. 
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Observant els resultats finals de l’anàlisi multicriteri veiem que el tractament 

que més s’escau a la nostra EDAR és el de fangs activats d’aeració perllongada. 



 

 

 

    ANNEX 11: DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT ADOPTAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es pretén descriure i explicar de la manera més intel·ligible 

possible en què consisteix i quines parts té el tractament de sanejament d’aigües 

residuals escollit. 

 

2. OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest annex és doncs, definir les parts que formaran part de la 

futura EDAR del terme municipal de la Granyanella. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA UTLITZADA 

Com s’ha definit a l’annex 10 “Selecció d’alternatives. Tractament”, el procés de 

sanejament de les aigües residuals de la Granyanella és el de fangs activats amb 

aeració perllongada. Ja s’han discutit les avantatges i els inconvenients del tractament, 

però ara ho concretarem amb el cas que ens importa, que és la població de la 

Granyanella i el seu emplaçament. 

Aquest tractament interessa a la zona i sobretot a l’administració pel seu reduït 

cost de construcció, explotació i manteniment. Això és degut a que el procés escollit 

consta de pocs processos dins el sanejament. 

Aquest és un sistema altament efectiu, ja s’ha comentat les avantatges de 

l’estabilitat del tractament, i concretament aquestes es basen en la combinació de 

difusors i agitadors en el sistema d’aireig, que provoquen un flux inclinat de bombolles 

amb un recorregut major i, per tant, amb una major eficàcia del sistema. 

Aquest menor cost de construcció i d’explotació es tradueixen de manera clara 

en una reducció del cost d’inversió inicial i de manteniment de la infraestructura. 

Aquesta facilitat en l’explotació permetrà una mà d’obra no gaire especialitzada ja que 

podrà determinar fàcilment i ajustar el nivell d’aireig donat i el coeficient de retorn dels 

fangs i, si fos necessari, les addicions de productes químics al procés. 

L’impacte de l’estació en el medi, com les males olors, es veu reduït per la 

disposició de bufadors i difusors per subministrar oxigen al recinte d’aireig, en lloc dels 

rotors o les turbines superficials. 

El fet de poder disposar d’una superfície relativament reduïda, i per tant, 

introduir part del procés dins d’una sala, reduirà considerablement els possibles sorolls 

que es produeixin durant el tractament. 
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4. DADES DEL NOU TRACTAMENT BIOLÒGIC 

4.1 Procés de tractament. 

Com ja hem comentat, el tractament d’aigües residuals del terme municipal de 

la Granyanella es realitzarà mitjançant la depuradora del tipus biològic de fangs 

activats d’aeració perllongada. 

Com es comenta a l’annex 10 “Selecció d’alternatives. Tractament” el procés 

comença amb l’anomenat pretractament d’aigües en el que s’eliminen els sòlids 

gruixuts i els sòlids fins. 

El següent pas en el procés consisteix en aportar oxigen a l’aigua mitjançant 

difusors i airejadors per a l’oxidació de la matèria orgànica. Tot seguit es realitza la 

decantació dels flòculs formats en l’oxidació de la matèria orgànica donant lloc als 

fangs secundaris. 

A la sortida d’aquesta part del procés trobem tant l’aigua ja clarificada com els 

fangs secundaris obtinguts de la decantació. Una part d’aquests tornarà a recircular al 

reactor, mentre que l’altra part es purgarà i s’abocarà a una sitja per transportar-lo a 

una planta preparada per al seu tractament. Aquest transport és molt més econòmic 

que la instal·lació d’una planta adjacent encarregada de deshidratar i purgar els fangs 

produïts per la depuradora, ja que pel cabal a tractar, aquest és molt reduït. 

L’aigua ja tractada que s’ha obtingut com a resultat d’aquests processos ja es 

pot abocar a la riera on recordem que, actualment, s’aboca la mateixa aigua però 

sense rebre cap tipus de tractament. 

A la següent figura es pot veure de manera molt simplificada les diferents parts 

del procés per a la depuradora escollida. 

 

Figura 1. Esquema general d’un procés d’aeració perllongada. Font: Instituto 
Tecnológico de Canarias. 

La representació de les parts de la depuradora en aquesta figura és 

exageradament simplificada, en els plànols que componen aquest projecte (Document 

2) es representen les diferents parts de la depuradora d’una manera molt més acurada 

i detallada. 
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4.2 Dades de disseny de la línia d’aigua 

A continuació definim els elements que ens trobem durant el procés de 

sanejament. S’intentarà citar-los en l’ordre que ens els trobem seguint el circuit de 

l’aigua tractada. 

4.2.1 Pou de bombament 

L’aigua arriba a la cambra de bombament, on és bombejada per tal de guanyar 

cota i poder seguir la resta del procés per gravetat. D’això s’encarrega el pou de 

bombament i es realitza a una cambra de partida per facilitar les tasques de 

manteniment, que és del que es caracteritza el tractament escollit. 

El pou de bombament compta amb un sobreeixidor d’emergència en cas de 

crescuda. Pel correcte funcionament de la nostra depuradora, convindria disposar de 

tres bombes, les dues primeres són per garantir el funcionament normal de l’estació, i 

l’altra és de reserva. Pel nostre tractament el màxim cabal de bombament és de 

36,1m
3
/h., que és un cabal força assumible per les característiques de les bombes que 

hi ha actualment al mercat. 

 

 

Figura 2. Imatge d’una cambra de bombament amb les dues bombes instal·lades. 
Font: Catàleg comercial de RASED Saneamiento. 

 

4.2.2 Desbast de fins 

En aquesta part del procés de sanejament s’eliminen les partícules de mida 

superior a 1mm de diàmetre. La capacitat del tamís és de 36,1 m
3
/h, que és el cabal 

previst que puguin oferir les dues bombes treballant de forma simultània. La longitud 

del tambor és de 600 mm. i el diàmetre del mateix és també de 600 mm. Per 

aconseguir-ho es disposen de 2 canals amb cadascun una funció diferent. El primer 
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s’encarrega de mantenir el cabal màxim de tractament (ofert per les bombes) de 36,1 

m
3
/h i el segon es fa servir de bypass. 

En els canals s’instal·len elements mecànics de desbast. El recorregut de 

l’aigua consistirà en un tamís amb un pas d’1mm amb dispositiu de neteja automàtica. 

Pel canal de bypass estarà situada una reixa amb neteja manual de 600 mm de pass. 

Per aquest mètode el més important i destacat és: 

• Tambor filtrant: és el tamís que reté les partícules majors d’1mm. Ha de 

ser resistent per suportar l’impacte i retenció dels sòlids, pel que 

normalment estan fets d’acer inoxidable amb perfils en forma de conya, 

per produir l’efecte d’autoneteja.  
• Raqueta expulsora: s’encarrega d’apartar les partícules de sòlids 

retingudes als tambors filtrants. Aquestes partícules s’aboquen a una 

cinta cargol transportador-premsa. 
• Grup motriu: és un grup motorreductor instal·lat en un lateral de l’aparell 

que acciona el tambor filtrant. Segons les necessitats, es pot equipar 

amb una o dues velocitats de gir, augmentant així la capacitat de 

filtració.  

• Bastidor: és el recinte on s’introdueix el tambor filtrant. És de xapa 

metàl·lica i a la vegada suporta el grup motriu. Consta de dos recintes 

independents, en el superior s’hi emmagatzema el fluït entrant i en 

l’inferior el líquid ja tamisat. 
• Sistema de neteja: s’efectua mitjançant unes boquetes situades a 

l’interior del tambor filtrant mitjançant aigua a pressió, desplaçant els 

residus adherits a l’exterior, evacuant-se junt amb l’aigua tamisada. 

El sistema disposarà d’un cargol transportador i premsa pels residus retinguts 

als tamisos i d’un contenidor annex per dipositar-los un cop extrets del tamís. Tots els 

residus que aporti aquesta part del pretractament es transporten mitjançant el cargol 

transportador compactador cap a un contenidor de 600 litres de capacitat. Un cop ha 

passat pel tamís, l'aigua avança per una conducció DN 200 d'acer inoxidable fins a 

una troneta cap al reactor biològic. 

 

4.2.3 Decantació primària 

La majoria de partícules que es troben en suspensió i diluïdes a les aigües a 

tractar no poden retenir-se, degut a la seva finor o densitat, a les reixes i càmeres de 

greixos. I tampoc poden ser separades per floculació perquè són partícules més 

pesades que l’aigua. 

És per això que el procés de decantació primària consisteix a reduir la velocitat 

de la corrent per sota d’un llindar de tal manera que es dipositin les partícules que es 

troben en suspensió arrossegant amb la seva caiguda un nombre important de 
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bactèries i aconseguint així una reducció de la DBO i, per tant, una depuració 

biològica. 

Ara bé, aquest procés de decantació primària no és comú a totes les 

depuradores. De fet, podem trobar-nos diversos tipus de depuradores si ens fixem en 

la seva interpretació de la decantació primària: 

• Depuradores sense decantació primària 

• Depuradores amb decantació, amb simple missió de decantació 

gruixuda. 

• Depuradores amb decantació primària convencional. 

• Depuradores amb decantació primària d’alt rendiment. 

 

Serà important doncs veure en quin d’aquests tipus es trobaria la nostra 

depuradora. En primer lloc mirem que suposa la supressió de la decantació primària. 

El disposar o no de decantació primària no depèn de la mida de la planta, sinó 

del tractament biològic que s’estigui duent a terme. La decantació primària pot ser 

important si l’efluent es destinés al reg de conreus, que no és el nostre cas, però de 

totes maneres estudiarem les avantatges i desavantatges de la decantació primària. 

 

4.2.3.1 Avantatges: 

• Major simplicitat d’operació a la planta. 

• Homogeneïtat en la qualitat del fang. 

• Eliminació del fang en un sol punt. 

• Eliminació de les males olors a l’entrar l’aigua directament al tanc 

d’aeració, si les aigües arriben en condicions sèptiques. 

• Millora de la sedimentació del fang activat. 

• Augment de la capacitat d’absorció de les puntes de càrrega, degut 

al major contingut de fangs en el tanc d’activació. 

• Es pot evitar el tractament de fang a la planta, cas de llagunatges, o 

bé el seu transport a un punt exterior al tractament o eliminació. 

• Millora dels sistemes amb llargs períodes d’aeració, amb digestió 

aeròbia principalment, en climes temperats i càlids. 

• L’emmagatzemament de fangs al tanc d’aeració en el tanc d’aeració 

no produeix olors fins a la seva extracció. 

•  

4.2.3.2  Desavantatges: 

• Augment del consum energètic del procés biològic per fangs 

activats. 

• Menor producció de gas a la planta. 

• Perill de formació de sedimentacions en el dipòsit d’aeració. 

• S’elimina un element de regulació hidràulica i de carga en la 

depuradora a cabals punta i de pluja en els sistemes unitaris. 
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• Es pot reduir la capacitat d’espessiment en els fangs que es duen 

posteriorment a la digestió.

Pel nostre cas requerim aconseguir el major grau de depuració possible i això 

ho pretenem assolir mitjançant el tipus de trac

que millor encaixi a les nostres necessitats. I en el nostre cas el tractament de fangs es 

realitza conjuntament amb el de l’aigua i és per això que l’aportació de la decantació 

primària no es gaire significant. Això

decantació haurien d’introduir

seu tractament, dit d’una altra manera, introduiríem aigua bruta al procés, cosa que 

contradiu la finalitat de la depuradora.

En el tractament en el que els fangs activats és independent de l’aigua, però de 

tipus aerobi, la decantació primària no ofereix cap estalvi, tot i que sí que es veuria 

reflectit un cost d’explotació menor. Pel tractament escollit la decantació primària n

constitueix un element destacable com en altres processos com el fisicoquímic.

D’aquesta manera, i tenint en compte que estem estudiant una planta d’aeració 

perllongada de baixa càrrega, considerarem que no serà necessari disposar de 

decantació primària en el procés. L’eliminació d’aquest procés es traduirà en una 

major simplicitat d’operació de la planta i un estalvi en la inversió inicial que facilita 

l’acceptació del projecte. 

 

4.2.4 Reactor biològic

La forma del tanc de fangs activats està directament relac

sistema d’agitació i aeració empleat. En el cas d’agitació per aire es precís que el 

sistema d’aeració actuï en tot el tanc sense deixar zones mortes, o dit d’una altra 

manera, que al forma del tanc s’adapti al règim hidràulic interior, creat

Per al nostre cas 

concèntric amb el decantador secundari que descriurem posteriorment i tindrà 

geometria octogonal.  
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La peculiaritat d’aquesta geometria s’entén pel procés constructiu de 

l’estructura. En ser un element de dimensions considerables (diàmetre cercle inscrit 

8,50), el fer-ho circular provocaria una complicació per les obres ja que es 

necessitarien element de construcció que no es tenen previstos per a la resta de 

l’obra. Projectant-lo de forma octogonal aconseguim que es pugui construir mitjançant 

panells de fusta per a l’encofrat i amb un equip reduït de treballadors es pot dur a 

terme en les condicions i pressupost establert. A més, es caracteritza per un alt 

rendiment, especialment en emplaçaments on es pretengui reduir l’impacte visual al 

màxim possible. La geometria del reactor és de tal manera que s’aprofita la forma del 

decantador secundari per construir-hi al voltant el circuit carrousel per on les aigües 

circularan. D’aquesta manera el circuit d’oxidació queda integrat i es redueix de 

manera considerable l’espai ocupat, que en definitiva és un dels aspectes que més es 

valorava del tractament escollit. 

La funció del reactor biològic és la d’acollir gran part del procés biològic 

anomenat fang activats. Consisteix a ajudar a crear un cultiu biològic format en gran 

part de microorganismes, agrupats en flòculs (fangs activats). La població bacteriana 

necessitarà un determinat nivell de concentració de sòlids imprescindible per arribar a 

l’equilibri entre càrrega orgànica a eliminar i la quantitat de microorganismes presents 

al reactor.  

En el mateix reactor biològic l’afluent prové de les aigües que arriben del 

pretractament descrit, un cop allí es precisarà d’una quantitat d’oxigen necessària per 

degradar la matèria orgànica. Aquest oxigen s’aporta mitjançant un sistema d’aeració a 

través de difusors instal·lats al fons dels reactors. Les bombolles d’aire transmeten 

l’oxigen a la massa d’aigua residual. 

Es disposarà d’un dispositiu capaç de detectar el nivell d’oxigen dissolt en la 

massa d’aigua del reactor de tal manera que es produirà un estalvi d’energia elèctrica 

invertida en el procés. A partir del nivell conegut pel dispositiu s’afegirà més o menys 

quantitat d’aire a l’aigua mitjançant els difusors, evitant un sobrecost energètic.  

L’entrada d’aire a la sala del reactor s’aconsegueix a través d’un circuit aïllat 

acústicament per reduir l’impacte dels sorolls, i de la mateixa manera també es 

produeix la sortida de l’aire amb un laberint situat al costat oposat de la sala per on ha 

entrat, amb un dispositiu extractor rotatiu d’aire. 
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Figura 3. Reactor biològic de tractament d’aigües residuals de la depuradora de Sant 
Jordi (Eivissa) 

 

4.2.5 Decantació secundària 

Un determinat tipus de processos biològics produeix flòculs i d’altres generen 

una retenció en forma de pel·lícula a sobre del material suport d’on es desprenen 

flòculs o costres que són partícules susceptibles de decantar per gravetat. 

La decantació secundària té lloc al centre del reactor (els quals tenen la 

mateixa geometria) i compta amb una tremuja de decantació estàtica per gravetat. A 

aquest punt del procés de sanejament li arriba l’aigua provinent del reactor biològic 

mitjançant una canonada que condueix l’aigua juntament amb els fangs, i són 

transportats a una campana deflectora que facilita la decantació per gravetat i evita 

que els fangs marxin juntament amb l’aigua tractada. 

Els fangs obtinguts del decantador són transportats mitjançant una canonada 

situada a la part baixa del decantador cap a l’arqueta de recirculació i purga de fangs. 

A més, es disposa d’un pont rascador mòbil per la recollida de sobrenedants i 

mitjançant una canonada s’envien a una arqueta que mitjançant bombament 

s’aboquen a la sitja de fangs. 

Per evitar sobrepressions que poden sorgir a l’hora d’omplir el tanc d’aeració i 

el decantador, s’utilitza una vàlvula d’equilibri per la posada en marxa de l’element. 
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4.2.6 Sortida d’aigua tractada 

L’afluent del decantador secundari marxa per la part superior a través d’una 

canonada que la transporta fins l’arqueta. Aquesta arqueta està situada annexa al tanc 

d’aeració i s’hi col·loca una canonada que capta l’aigua de servei a la utilització 

industrial i a la neteja. Aquesta canonada connecta amb un grup de pressió amb 

calderí situat en un extrem de la sala de bufadors. 

La sortida de la planta es farà mitjançant un col·lector de formigó que s’afegeix 

al col·lector de bypass del repartiment. Aquest col·lector sortirà e la EDAR per anar a 

abocar les aigües tractades a la riera del Barranc dels Fiterols. 

 

4.2.7 Bombament de fangs i sitja d’emmagatzematge 

Després del pas pel decantador secundari, els fangs de l’arqueta de 

recirculació i purga es concentren a una sitja de formigó armat. Com ja hem comentat, 

les dimensions de la EDAR són molt petites, pel que no compensa econòmicament 

construir-hi una estació encarregada de la deshidratació de fangs, sinó que els que 

acaben a la sitja són transportats cap a una planta especialitzada en el seu tractament.  



 

 

 

        ANNEX 12: DIMENSIONAMENT DEL PROCÉS 
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1. INTRODUCCIÓ 

A l’annexe anterior “Descripció del tractament adoptat” s’han definit les 

diferents parts del procés de sanejament que es donaran dins la depuradora seguint 

l’ordre de circulació de l’aigua tractada. Ara bé, cada element del circuit tindrà unes 

dimensions i unes capacitats concretes depenent de les necessitats que tingui la 

depuradora en funció de la quantitat de població tractada, la qualitat de l’aigua, la 

disposició de la superfície d’emplaçament, les càrregues contaminants, etc. Els càlculs 

han estat basats ens la bibliografia consultada per la redacció del presento projecte. 

2. OBJECTIU 

En aquest annex es dimensionarà l’EDAR de la Granyanella en funció dels 

paràmetres necessaris en cada cas. S’han tingut en compte els requeriments de 

cabals i de càrregues de disseny que s’ha calculat degudament als annexos 5 i 6 

respectivament, pel que es faran referències contínues a aquests valors concrets. 

3. DADES DE DISSENY 

3.1 Afluent 

L’afluent que arriba a l’EDAR té les següents característiques: 

Paràmetre Valor 
Població (hab) 916 

Dotació (l/hab) 250 

Cabals de disseny 
Cabal mig diari (m

3
/dia) 224 

Cabal mig horari (m
3
/h) 9,3 

Cabal punta horari (m
3
/h) 24.1 

Cabal mínim horari (m
3
/h) 4,65 

Cabal de dilució (m
3
/h) 46,5 

Càrregues contaminants 
DBO5 

Càrrega contaminant (kg/d) 70,8 

Concentració mitjana (mg/l) 321,6 

DQO 
Càrrega contaminant (kg/d) 148,6 

Concentració mitjana (mg/l) 654 

Sòlids en Suspensió 
Càrrega contaminant (kg/d) 67,7 

Concentració mitjana (mg/l) 303,3 

NTK 
Càrrega contaminant (kg/d) 9,4 

Concentració mitjana (mg/l) 33,72 

P 
Càrrega contaminant (kg/d) 1,76 

Concentració mitjana (mg/l) 7,72 

Taula 1. Resum de les dades de disseny (població, cabals i càrregues contaminants). 
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Els cabals admissibles per la EDAR, concretament pel pretractament i el 

reactor biològic per separat, s’han seguit les recomanacions de la bibliografia on, pel 

pretractament es disposarà d’un factor punta igual a 5, mentre que pel reactor biològic 

serà de 3. Ambdós cabals s’han calculat prèviament a l’annex 5 “Cabals de disseny” i 

són els següents: 

Paràmetre unitats Pretractament Reactor biològic 

Cabal màxim admissible (m3/h) 36,1 23,7 

(m3/dia) 866,4 568,8 

Taula 2. Cabals de disseny per al pretractament i el reactor biològic. 
 

3.2 Efluent 

A la següent taula es recullen les concentracions límit exigides a l’aigua 

tractada a la sortida de la EDAR segons la normativa vigent tenint en compte el medi 

receptor (Directiva Marc de l’Aigua). 

Paràmetre unitats Valor límit 
DBO5 (mg/l.) ≤ 25 

DQO (mg/l.) ≤ 125 

SS (mg/l.) ≤ 35 

NTK (mg/l.) ≤ 15 

P (mg/l.) ≤ 2 

Taula 3. Requisits mínims de qualitat de l’efluent de l’EDAR. 
 

L’aigua depurada i l’aigua provinent del bypass s’uneixen als pous de registre 

de la canonada de sortida per anar a parar al desguàs natural cap a la riera.  

 

4. ELEMENTS D’ALIMENTACIÓ DE L’EDAR 

En aquest apartat es descriuran els dimensionaments dels elements 

encarregats de rebre l’afluent a la depuradora. 

 

4.1 Afluent i bypass general 

Segons l’emplaçament escollit i el recorregut dels col·lectors que 

s’encarregaran de portar les aigües residuals a la EDAR per a ser tractades, es 

comprova que els col·lectors arriben a l’estació a una cota de 484 metres. Com ja s’ha 

comentat a l’explicació del tractament escollit, a l’entrada de l’afluent a la planta s’hi 

col·loca un sobreeixidor de seguretat a una cota de 485,5 metres per alleujar el cabal 

màxim en cas d’una escorrentia forta provinent d’aigües superficials. D’aquesta 

manera ens assegurem que el cabal de funcionament de la depuradora és la 

diferència entre el cabal màxim i en el col·lector i el cabal de dilució. 
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L’aïllament de la planta es realitzarà mitjançant comporta situada abans del pou 

de guixos i posteriorment al bombeig d’aigua bruta. 

4.2 Pou de bombament 

Les característiques de les tres bombes (dues en funcionament i una tercera de 

reserva) encarregades de portar les aigües a la cota de pretractament es recullen a la 

següent taula: 

PARÀMETRE VALOR Unitats 

Cabal de dilució 46,5 m
3
/h 

Pou de bombament   

Capacitat bombes 23,7 m
3
/h 

Cabal mig 26,1 m
3
/h 

Cabal màx. biològic 23,7 m
3
/h 

Taula 4. Característiques dels elements del pou de bombament. 

 

5. PRETRACTAMENT 

5.1 Desbast de sòlids gruixuts 

Els sòlids gruixuts es separaran de les aigües a tractar mitjançant reixetes on 

quedaran retingudes les partícules flotants i en suspensió. D’aquesta manera s’eviten 

posteriors problemes de degradació dels elements de la depuradora per l’impacte de 

sòlids, augmentar l’eficiència del tractament i eludir dispositius posteriors. 

 

5.1.1 Dades de disseny 

Per al cabal màxim de funcionament de 23,7 m
3
/h es disposarà d’una cistella 

de desbast de 50mm de llum, extraïble per al seu buidat en les operacions de 

manteniment. 

 

5.1.2 Dimensionament 

El nostre dimensionament estarà condicionat per el reduït cabal de 

funcionament que arriba a la EDAR degut al tamany de la població estudiada. Això 

provocarà un dimensionament poc estricte en alguns casos i caldrà consultar la 

bibliografia per a assegurar-se de que els valors deduïts són correctes. 

En primer lloc es calcula l’ample del canal de desbast on abocarà la cistella 

segons marca la bibliografia consultada: 
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� =  ��à�
� · 
 �� + �

� � + � 

On: 

W = ample del canal de reixes en metres. 

Qmàx = cabal màxim admissible en m
3
/s. 

v= velocitat de pas de l’aigua per les reixes en m/s 

D= nivell d’aigües a l’arribada a la reixa amb el cabal mínim de 

funcionament, en metres. El calcularem de la manera: 


� =  ����
�  

v= ample dels barrots en metres. 

� =  1
� ���/���/� 

Considerarem que n (coeficient de rugositat) és el valor clàssic per a un 

canal de formigó n = 0,01333 i RH es defineix com la superfície mullada entre el 

perímetre mullat. Es suposarà la dada de partida de l’ample de canal = 0,40 i un 

pendent del 5 
0
/00. 

s = separació lliure entre cada barrot, en metres 

C= coeficient de seguretat, que suposarem igual a 0,20. 

Amb Manning obtenim la velocitat corresponent al Q màxim que s’ha descrit. El 

RH s’obtindrà de manera inexacte degut a que desconeixem la geometria final del 

canal, però l’aproximarem de manera raonada pels cabals tractats. 

D’aquesta manera v < 0,95 m/s pel Q màxim i v > 0,35 m/s per cabal mig amb 

el que estem dimensionant la depuradora. 

A partir d’aquest interval de velocitats podem deduir el valor del nivell d’aigües 

a l’arribada a la reixa amb el cabal mínim de funcionament D, i d’aquesta manera 

podem obtenir la geometria final del canal amb les expressions descrites. 

D = 0,080 m. 

Els resultats obtinguts són de W = 0,25 m. que correspon a l’ample del canal a 

la zona de reixes. Aquest és un valor molt petit, que com ja s’ha comentat, és degut als 

reduïts valors de cabal que tractem. Així que fent ús de l’ hipòtesi comentada 

anteriorment, el valor que es prendrà de W per raons de seguretat és de 0,40 m. 

En aquest canal, i just abans de la planta es situaran les reixes. El nombre de 

barres l’obtenim mitjançant l’expressió: 

� = (� − �)
(� + �) = (0,40 − 0,05)

(0,05 + 0,015) = 8 ��$$%� 
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5.1.3 Matèria retinguda 

El volum de matèria retinguda es calcula en tant per cent sobre els cabals 

obtinguts mitjançant els litres consumits per habitant durant l’any. La variable en 

aquest cas és la separació entre barres, que en el nostre cas és de 0,05 metres. Els 

valors es prenen segons la taula: 

Separació entre barres (mm.) Volum de SS retingut en % 

0,75 – 1,5 25 - 20 

2 – 6 20 - 15 

10 - 40 15 - 10 

> 40 10 

Taula 5. Retenció de material a les reixes. 

Per la nostra separació considerarem que les reixes retenen 2,5 l/hab·any, això 

es tradueix considerant la població estudiada de 916 habitants en 46,7 litres al dia. 

 

5.2 Retenció de sòlids fins 

Els tamisos milloren el procés d’eliminació de residus sòlids. Estan compostos 

d’una malla fina d’acer inoxidable amb obertures que oscil·len entre 0,2 i els 6mm. En 

termes generals es poden classificar entre estàtics o rotatius: 

• Tamisos estàtics: fets d’acer inoxidable i amb obertures de 0,2 a 1,5 

mm. 
• Tamisos rotatius: consisteixen en un tambor cilíndric amb l’eix 

horitzontal, parcialment submergit. L’aigua entra per l’interior del tambor 

i surt a l’exterior amb els sòlids retinguts a les parets internes del tamís. 

Els mateixos sòlids són expulsats a l’exterior amb rajes d’aigua. El pas 

de malla està entre els 0,3 i els 3 mm. 

En el nostre cas escollim un tamís rotatiu que s’autoneteja mitjançant un cargol 

transportador compactadora  contenidor. En aquest procés es disposarà d’un bypass 

de la mateixa geometria que el canal d’entrada. 

 

5.3 Mesurador de cabal 

El mesurador de cabal és indispensable a l’entrada de qualsevol planta de 

tractament. També és aconsellable que s’instal·li un a la sortida de la planta per veure 

la quantitat de pèrdues que es produeixen durant el procés de sanejament. El 
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mesurador més utilitzat en aquest tipus de plantes és l’anomenat canal Parshall que 

consisteix en la mesura del cabal que passa per un estretament del que es coneix 

perfectament la geometria, a partir de l’increment de làmina d’aigua. Consta de quatre 

parts principals: 

o Transició d’entrada al canal. 

o Secció convergent. 

o Secció de gola. 

o Secció divergent. 

 

Figura 1. Esquema de les parts del canal Parshall. 

Amb la instal·lació d’aquest canal assegurem un cabal màxim d’entrada a la 

planta i, en cas de sobrepassar aquest cabal màxim, un desviament del cabal en 

excés mitjançant el bypass biològic, assegurant un correcte funcionament del procés 

de tractament d’aigües residuals en cas d’avinguda. 

 

5.4 Tractament primari 

El dimensionament del tractament biològic el farem a partir de resultats 

obtinguts a laboratori que responen a models matemàtics que descriuen el 

comportament del procés.  

 

5.4.1 Dimensionament del reactor biològic 

 Per al dimensionament del reactor biològic haurem de calcular els paràmetres 

de disseny. En primer lloc hem de calcular la càrrega màssica segons l’expressió: 

�� =  (&'·()
)·*+,

 en 
-. /012

34�·-.56&& 
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On: 

- S0 = la quantitat de DBO5 que entra al reactor biològic per unitat de volum 

(Kg/m
3
) 

- Q = cabal a tractar (m
3
/d) 

- X = concentració de sòlids en suspensió en el reactor biològic(Kg MLSS/m
3
) 

- Vr = volum del reactor biològic en m
3
. 

A partir de la càrrega màssica obtenim la càrrega volumètrica a partir de 

l’expressió: 

CV = CM · X en (Kg DBO5/dia) 

Edat del fang: 

T = X/(∆X/∆T) en dies 

On (∆X/∆T) és la quantitat de microorganismes que es generen per unitat de 

temps o excés de fangs a afegir a fi de mantenir constant al reactor biològic la 

concentració X. 

Segons la càrrega màssica es poden donar tres processos amb 

característiques pròpies: alta càrrega, convencional o oxidació màxima. S’han citat en 

ordre de producció de microorganismes, essent el d’alta càrrega el que més en 

produeix, i el tercer el que menys. Per altra banda les necessitats d’oxigen creixen del 

primer procés al darrer. L’oxidació total s’acostuma a fer servir en plantes de menor 

tamany (per a poblacions de fins a 25.000 habitants) i és aquesta, juntament amb la 

convencional, les que millor compleixen amb els requisits de qualitat de l’efluent. Per 

tant, la que més s’ajusta a les nostres demandes és la càrrega màssica d’oxidació 

total. A la següent taula s’observen els valors de les Cm en funció del procés i la 

temperatura: 

Procés 
Cm ( 78 9:;<

=>?·78@ABB) 

T < 20ºC T = 20 ºC T > 20 ºC 

Alta càrrega 1,2 – 2,0 1,5 – 2,3 3,5 - 4,5 

Convencional 0,15 – 0,40 0,20 – 0,45 0,25 – 0,60 

Oxidació total ≤ 0,07 ≤ 0,10 ≤ 0,12 

Taula 6. Processos de fangs activats en funció de la càrrega màssica per aigües 
residuals urbanes típiques. 

 
Per poder aplicar les expressions descrites necessitem els següents valors que 

s’han anat exposant als annexes anteriors: 
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Paràmetre unitats Valor 

DBO5 a la sortida Kg/d 25 

∆DBO5 Kg/d 102 

Concentració DBO5 a la sortida mgDBO5/l 25,00 

Rendiment del procés % 93 

Edat del fang de disseny dies 6 

Taula 7. Paràmetres de càlcul del reactor biològic. 

Amb les dades obtingudes ja podem conèixer el volum del reactor mitjançant la 

l’equació: 

CD0 = (&'·()
)·EF

; essent (S0·Q) la càrrega diària que arriba al reactor biològic. 

 Valor Unitats 
Forma Octogonal amb decant. interior  

Eliminació DBO5 93 % 

Concentració contaminant a la sortida 25 mgDBO5/l 

Eliminació DBO5 102 kgDBO5/d 

Càrrega contaminant sortida 7 kgDBO5/d 

Alçada útil 5 m. 

 

Amb això el valor del volum és de 229 m
3
. 

Amb això obtenim el temps de permanència en el reactor dividint el volum pel 

cabal mig en el reactor obtenint un temps de permanència OC = 5,25 dies. 

 

5.4.2 Fangs biològics en excés 

 

La producció de fangs en excés s’obté de la formulació de Huisken: 

Pe = 1,2 · Cm
0,23 

De manera que la producció de fangs és:  
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Paràmetre unitats Valor 
Producció relativa de 

fangs Kg MLSS/kgDB05  0,504 

Producció total de fangs Kg MLSS/dia  7,15 

 Kg MLSS/setm 50 

Edat dels fangs dies 95 

Concentració sortida 
decantador Kg MLSS/m

3
 8 

Cabal de fangs a purgar m
3
/dia 0,90 

 m
3
/h 0,04 

Recirculació  m
3
/h 16 

Recirculació relativa % 46 

Taula 8. Taula de resultats de la producció de fangs. 
 

5.4.3 Necessitats d’oxigen 

L’oxigen s’aporta al procés mitjançant difusors amb bombolles que ascendeixen 

des del fons del tanc. 

Per al càlcul de l’oxigen que es necessita al tanc s’utilitzarà la metodologia 

típica que parteix del fet que en la naturalesa existeixen microorganismes aerobis que 

són capaços de degradar la matèria orgànica present a l’aigua d’origen residual. 

Sabem que les necessitats d’oxigen són el resultat de sumar l’oxigen que 

necessiten aquests microorganismes per realitzar les seves funcions cel·lulars i el que 

es necessita per respirar. A aquest volum d’oxigen, o més aviat concentració, hem de 

treure-li l’oxigen que s’ha consumit en la desnitrificació del procés. D’aquesta manera 

obtenim els processos de metabolisme cel·lular i energètic. 

En el primer es caracteritza per la dedicació d’aquest oxigen consumit en el 

creixement de la colònia de microorganismes i en la reproducció d’un nou material 

cel·lular. El segon utilitza l’oxigen pel seu desenvolupament com a ésser viu. En 

aquest procés es produeix diòxid de carboni, aigua i sals inorgàniques. 

Aquest procés de necessitat es tradueix en la depuradora en la inclusió d’un 

tanc d’aeració, un sedimentador secundari i un sistema de recirculació de fangs 

segons s’ha dimensionat a l’apartat anterior. 

Calcularem per seperat l’oxigen necessari per a cada procés: 

Oxigen per a la síntesi cel·lular: 

OSC = a · R · S0 

On: a és el coeficient estequiomètric que defineix les necessitats d’oxigen per a 

la síntesi expressada a efectes d’utilització per al càlcul com KgO2/KgDBO5 eliminada; 

R és el rendiment en eliminació de DBO5 i S0 són els Kg de DBO5 d’entrada al reactor. 
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Oxigen per a la respiració endògena 

ORE = b · V · X 

On: b és el coeficient cinètic que defineix el desenvolupat de la respiració 

endògena; V és el volum del tanc d’aeració i X és la concentració del licor mescla. 

 

Figura 2. Valors dels coeficients estequiomètric i cinètic per a una temperatura = 20 ºC. 

Oxigen per a la nitrificació 

Kg O2/dia = (4,6 · Q · N-NO3r) · 10
-3 

On: N-NO3f són els nitrats formats i Q és el cabal diari de disseny ja conegut. 

El procés de nitrificació consisteix en la conversió de l’ió NH4
+
 a les formes NO3

-
 

i NO2
-
. 

Oxigen per la desnitrificació 

Kg O2/dia = 2,9 · Q · N-NO3r 

El procés de desnitrificació consisteix en la conversió de l’ió NO3
-
 a nitrogen gas 

i òxids de nitrogen, contribueix a reduir la demanda total d’oxigen del sistema. 

El resum dels càlculs corresponents a la necessitat d’oxigen es presenta a la 

següent taula. 
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Paràmetre  Valor Unitats 
Càrrega màssica  0.504 kg DBO5/kg MLSS/dia 

∆DBO5  8,5 kg DBO5/dia 

Demanda síntesi cel·lular 

Coef. 

estequiomètric 
0,66 kgO2/ kg DBO5 

Consum O2 en el 

procés 
9,41 kgO2/dia 

Consum O2 horari 0,39 kgO2/h 

Demanda respiració 
endògena 

Coef. cinètic 0,014 kgO2/h 

Consum O2 en el 

procés 
9,96 kgO2/dia 

Consum O2 horari 0,41 kgO2/h 

Demanda O2 en la 
nitrificació 

NTK que entra al 

procés 
1,3 kgO2/dia 

NTK a oxidar 0 kgO2/dia 

Demanda O2 en la 
desnitrificació NTK a oxidar 0 kgO2/dia 

Necessitat d’oxigen en el 
procés Necessitat diària 28,92 Kg O2/dia 

 Necessitat horària 1,21 Kg O2/h 

Taula 9. Resultats de les necessitats d’oxigen a cada procés. 
 

5.4.4 Càlcul del sistema d’aeració 

A partir dels resultats anteriors podem saber quines són les necessitats 

d’aeració del sistema. En aquests mateixos valors hi haurem de tenir en compte 

l’eficiència del procés de transferència d’oxigen al sistema d’aeració i d’aquesta 

manera estimar les necessitats reals del sistema i mirar si compleixen els requisists 

d’oxigen dissolt al tanc així com aportar una mescla suficient (MLSS). 

Els càlculs a realitzar són els següents: 

• Necessitats reals d’oxigen coneixen el coeficient de transferència KT. 

Kg O2real = Kg O2teòric/KT 

On: 

- Coeficient de transferència KT = (
&G

&HI&J
· �K · L'

L� · MI�)I� 

- S1 = Saturació d’oxigen a l’aigua pura a 10 ºC = 11,33 mg/l. 

- S2 = Saturació d’oxigen a la temperatura del Licor-Mescla = 0,95. 

- S3 = Saturació d’oxigen en Licor-Mescla = 2 mg/l. 

- S4 = Saturació d’oxigen a l’aigua pura a 20 ºC = 9,17 mg/l. 

- CT = Coeficient de temperatura = 0,83. 

- P0 = Pressió atmosfèrica a nivell del mar = 760 mm Hg. 

- Pa = Pressió atmosfèrica a la cota de l’EDAR en mm Hg. 

- α = Coeficient d’intercanvi entre el licor i l’aigua pura. 
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• Per conèixer les necessitats reals d’oxigen s’aplica el coeficient punta 

als valors coneguts de O2 que hem obtingut. Aquest coeficient punta té 

un valor aproximat a 1,5. 

Una vegada realitzats els càlculs es resumeixen a la següent taula: 

Paràmetre Valor Unitats 
Aportació d’oxigen al 

procés 5,60 Kg O2/h. 

Aportació O2 en cond 
estàndard 10,2 Kg O2/h. 

KT 0,55 - 

Altura de la població 490 msnm. 

Pressió corregida 0,938 kp/cm
2 

Cabal aire en cond 
d’aspiració 152,3 Kg O2/h. 

Nombre de bufadors 1+2 Unitats 

Cabal unitari 152,3 

2,5 

m
3
/h/unitat 

m
3
/min/unitat 

Difusors per línia 39 Unitats 

Difusors totals 39 Unitats 

Cabal d’aire unitari per 
difusor 3,1 Nm

3
/h 

Potència d’aeració 
aproximada 3.05 kW 

Rendiment aportació 
oxigen en condicions 

estàndard 
3,34 Kg O2/ kWh 

Taula 10. Resultats càlcul d’aeració del sistema. 
 

5.5 Decantació secundària 

5.5.1 Criteris de disseny 

A l’hora de dimensionar els decantadors secundaris tenim en compte: 

• Cabal: es calculen els cabals mig i punta de la instal·lació i 

dimensionant pel cas més desfavorable (cabal punta). 
• Càrrega hidràulica: volum d’aigua que tracta el decantador per m

2
 de 

superfície i per unitats de temps. Ens serveix per determinar la 

superfície del decantador. 
• Càrrega de sòlids: és la quantitat de sòlids en massa tractada pel 

decantador per cada m
2 
de superfície i per unitat de temps. 

• Temps de retenció hidràulica: per determinar el volum del decantador. 
• Recirculació de fangs: de la mateixa manera que en el reactor biològic. 
• Càrrega sobre l’abocador: és el cabal d’aigua tractada per metre lineal 

de l’abocador. La seva profunditat mínima ha de ser de 3 metres i evita 
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arrossegaments de sòlids per efecte de la velocitat a la sortida de 

l’efluent. 

Per una població P i una dotació D es poden expressar els cabals mig i punta 

com: 

� = L·/
�N  cabal mitjà 

�L = � O1,15 +  �,PQP
(G/R S cabal màxim 

Consultant la bibliografia descrita, el dimensionament dels decantadors s’ha 

definit amb els següents paràmetres: 

Procés Cabals (m3/d) Temps de retenció 
(h.) 

Velocitat 
ascensional 

(m3/m2·h) 

Convencional QM < 1890 38 0,05 

Aeració  
perllongada 180 - 570 3,6 < 0,50 

Taula 11. Paràmetres en la decantació secundària. 

Diàmetre ϕ (m.) Altura H (m.) 

< 12 3 

12 – 21 3,3 

21 – 30 3,6 

30 - 42 3,9 

>42 4,2 

Taula 12. Altura del decantador secundari en funció del diàmetre. 
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Figura 3. Decantador secundari en fase de manteniment. 

 

5.6 Emmagatzemant de fangs en sitges 

Partint de les dades obtingudes dels cabals de disseny i la producció de fangs 

amb els seus temps de permanència i concentració, obtenim les dimensions de les 

sitges on s’aboquen els fangs al final del procés per a ser transportats cap a una 

planta per ser tractats. 

Les sitges seran de forma quadrada i les seves dimensions vindran donades 

per: 

V = Qf · Tr 

On: 

- Qf és el cabal mitjà de fangs produïts (0,39 m
3
/h). 

- Tr és el temps de retenció del fang a les sitges (91,22 h.) 

 

Per tant, el volum de la sitja de fangs no podrà ser inferior a 36 m
3
. De la 

bibliografia consultada s’ha deduït que les dimensions típiques de les sitges de fangs 

en funció de la geometria de la base oscil·len entre els següents valors: 
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Geometria decantador Valor mínim (h) Valor típic (h.) Valor màxim (h.) 
Circular 4 6 8 

Rectangular 4 10 24 

Taula 13. Valors usuals de temps de retenció en sitges. 
 

Per tant, agafem el valor mínim de l’alçada (4 metres), i base quadrada. 

Aleshores, la base resulta ser de 3x3 metres. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Actualment la Granyanella disposa d’una xarxa de clavegueram unitària que 

recull tant les aigües residuals com les pluvials provinent de l’escorrentia superficial. 

Aquesta xarxa va a parar a les vores de la riera del Barranc dels Fiterols sense 

tractament previ. 

En el present annex es pretenen definir les actuacions necessàries per a la 

construcció del col·lector en alta i l’estació depuradora de la mateixa població de la 

Granyanella. Com s’ha establert a l’annex 9 “Selecció d’alternatives. Emplaçament”, 

està previst que la nova EDAR estigui situada al marge de l’actual riera del Barranc 

dels Fiterols, per tant és necessari estudiar els efectes que una avinguda pot tenir 

sobre les actuacions de construcció i explotació de l’ infraestructura. 

 

2. OBJECTIU 

En aquest annex es tractarà de determinar si els terrenys que corresponen a la 

superfície ocupada per la futura EDAR són potencialment inundables degut a la seva 

proximitat a una riera. 

De la mateixa manera es pretén determinar a quina cota s’haurà d’instal·lar el 

col·lector de desguàs de la mateixa estació depuradora. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 

 

Figura 1. Vista topogràfica de la riera del Barranc dels Fiterols i el riu d’Ondara, amb el 
futur emplaçament de l’EDAR marcat. Font pròpia amb base cartogràfica de l’ICC. 
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La riera que tractarem d’estudiar neix al sud de la població de la Granyanella, 

discorre de manera “accidentada” entre els camps de conreu, amb això volem dir que 

el traçat original de la riera s’ha vist alterat al llarg del temps per l’acció de l’home a 

l’hora de modificar el terreny de les vores per a habilitar-lo per l’ús agrícola. Al nord de 

la població la riera del Barranc dels Fiterols s’uneix amb el riu d’Ondara que passa per 

Cervera aigües avall. 

 

4. ANÀLISI HIDROLÒGICA 

L’actual normativa de l’Agència Catalana de l’Aigua determina que 

l’emplaçament de les estacions depuradores d’aigües residuals ha de ser objecte 

d’estudi d’inundabilitat per un cabal de disseny que correspon al de l’avinguda 

associada a 500 anys de període de retorn. 

La inundabilitat per aquest període de retorn correspon per a la disposició del 

terreny actual, i en cap moment es tindrien en compte les obres de correcció del curs 

fluvial que s’hagin donat, ni de possibles canvis o desenvolupaments urbanístics, si 

n’hi haguessin. D’aquesta manera la normativa estableix que les edificacions han de 

ser construïdes en terrenys de cotes tals que no es produeixi una condició d’inundació 

moderada (entenent aquesta inundació com la que assoleix una alçada mínima de 

l’aigua compresa entre 0,4 i 1 metres i amb una velocitat entre 0,4 i 1 m/s) per a una 

avinguda de període de retorn de 500 anys. 

Per la seva banda, el col·lector de desguàs haurà de trobar-se a una cota que 

s’establirà a partir dels cabals amb període de retorn de 10, 25, 50 i 100 anys. 

La metodologia que s’utilitzarà per trobar aquests cabals serà la de Témez 

modificat, considerant  les característiques pròpies de la conca i la precipitació màxima 

diària associada als períodes de retorn esmentats. Per aquesta metodologia 

considerem els següents factors: 

• Precipitació diària màxima per a la zona estudiada. 

• El llindar d’escorrentia, que permet calcular la pluja neta a partir d’una 

determinada precipitació. És té en compte l’afecció de la vegetació de la 

zona, així com la retenció d’un volum d’aigua no menyspreable a les 

depressions que forma el terreny i també la infiltració. Tots aquests 

factors són força variants en el temps, perquè estan estretament 

relacionats amb el tipus i sobretot l’ús del sòl. La manera de calcular-lo 

és mitjançant la corba Soil Conservation Service de Témez a condicions 

normals. Nosaltres en canvi adoptarem els valors tabulats en funció de 

la superfície d’estudi, la pendent i el tipus de sòl. La disposició del sòl 

s’obté a partir de la base cartogràfica cedida pel Institut Català de 

Cartografia (ICC). La mateixa font informa dels diferents usos del sòl a 

cada zona i aporta observacions del terreny. L’ACA recomana utilitzar 

un factor regional de 1,30. 
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• Un paràmetre molt important que s’utilitza en hidrologia superficial és el 

temps de concentració de la conca (TC) que es defineix com el temps 

que triga la darrera gota de la precipitació a passar pel punt estudiat. 

Per a calcular-lo s’utilitzarà la fórmula de Témez depenent de la 

geometria de la conca i el seu grau d’urbanització mitjançant un 

paràmetre força aproximat i molt utilitzat al càlcul hidrològic a Catalunya. 

• Longitud i pendent de la riera des de la capçalera fins al punt d’interès. 

• Superfície i geometria de la conca d’estudi. 

4.1 Pluviometria 

L’anàlisi de pluviometria s’obtindrà de la informació provinent de les fonts 

consultades. Aquestes són o bé la publicació de la Junta d’Aigües “Recomanacions 

sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes” amb el corresponent mapa 

d’isohietes o bé amb els informes de pluviometria publicats anualment al Servei 

Meteorològic de Catalunya. Donat que ens interessa saber la pluviometria de la zona 

per a uns períodes de retorn força elevats, i que a més ens interessa estar del costat 

de la seguretat, escollirem de totes les dades obtingudes, les condicions 

pluviomètriques més desfavorables. 

 

Figura 2. Mapa de pluviometria de Catalunya del mes d’abril de 2008. 
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Aquestes dades ens serviran per poder establir les condicions climàtiques de la 

zona que poden provoca una elevació del nivell de l’aigua a la riera del Barranc dels 

Fiterols, a la vora d’on s’emplaçarà la estació de sanejament. 

 

Figura 3. Precipitacions a Catalunya per a un T = 500 anys. 

Les dades obtingudes per a la comarca de la Segarra es representen a la 

següent taula, segons el període de retorn que s’estudiï: 

T (anys) Pd (mm.) 

10 85 

25 110 

50 125 

100 140 

500 185 

Taula 1. Precipitacions a la comarca de la Segarra. Font: MeteoCat. 
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El el nostre cas, i a l’hora de realitzar l’estudi d’inundabilitat que tracta aquest 

annex, utilitzarem la pluviometria pel període de retorn corresponent a T = 500 anys. 

4.2 Característiques físiques de la conca 

4.2.1 Determinació de la conca 

La determinació de la conca és d’elaboració pròpia a partir de la base 

cartogràfica obtinguda de l’ICC i tenint en compte la topografia de la zona estudiada. El 

següent plànol mostra la conca que influeix a l’emplaçament de l’EDAR: 

 

Figura 4 Imatge de la conca calculada per aquest estudi. Font: elaboració pròpia 
 

4.2.2 Llindar d’escorrentia 

La coneixença del llindar d’escorrentia és bàsic per poder determinar les 

pèrdues per infiltració de les aigües pluvials. La conca trobada s’estudia a partir de tres 

criteris definits, que són: les característiques hidrològiques, grups de sòl i l’ús del sòl. 

El primer criteri, les característiques hidrològiques, s’ha de tenir en compte: 

• El pendent del terreny, es considera un pendent pronunciat a partir del 

3% de pendent. 

• Disposició de les plantacions, a partir de les corbes de nivell o de màxim 

pendent. 

• Densitat de la vegetació, és la densitat de les plantacions i el seu 

fullatge segons l’estació. 
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De la mateixa manera que s’ha utilitzat la base cartogràfica per la determinació 

de la conca, es fa el mateix amb la pendent, mesurant la diferència de cotes i la 

longitud del curs principal de la riera. 

Al següent mapa es presenten les pendents de Catalunya. Està generat a partir 

del corresponent model digital del terreny, però caracteritzat per treballar mitjançant les  

dues categories comentades de pendent major o menor a 3%. 

 

Figura 5. Mapa de pendents de Catalunya. Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

Per altra banda, la disposició i densitat de les plantacions s’obtenen a partir de 

les visites de camp realitzades pel propi autor del projecte. 

La caracterització i usos del sòl s’obté a partir de les dades ofertes per l’ICC, 

concretament mitjançant l’eina MiraMon. 
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Figura 6. Representació dels usos del sòl de la zona de la Segarra amb l’emplaçament 
de la depuradora marcat. Font: eina MiraMon de l’ICC. 

Com podem veure al mapa dels usos del sòl, hi predominen les zones de 

conreu i els boscos i prats .  

Per trobar el llindar d’escorrentia utilitzem la fórmula: 

�
��

∑(���·
�)
∑ 
�

 

On: 

- P0i és el valor tabulat segons el valor del sòl en mm. 

- Ai és l’àrea de la subdivisió. 

Aquest llindar d’escorrentiu caldrà maximitzar-lo multiplicant-lo per un coeficient 

de tal manera que es tingui en compte la variació regional d’humitat habitual en 

el sòl al començament de les pluges significatives. D’aquesta manera el llindar 

utilitzar serà de la forma: 

P0’ = 1,3·P0 

 

4.2.3 Coeficient d’escorrentia 

Per a un correcte càlcul del coeficient d’escorrentiu serien necessàries les 

següents dades: 
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• Cabals per una secció de control determinada. Aquests cabals seràn 

tant els d’avinguda (per a cada període de retorn ja comentat) com 

els cabals en règim uniforme, calculats a partir de les característiques 

geomètriques de la secció (calat, radi hidràulic, etc.). Es tindran en 

compte el coeficient de rugositat de Manning i la velocitat mitjana de 

la corrent. 

• Àrea de la conca: es dividirà de manera aproximada segons l’ús del 

sòl y la superfície ocupada per cada ús. L’aproximació d’aquest 

paràmetre prové de la complexitat de trobar exactament aquesta 

ocupació espacial de cada ús del sòl. Està clar, per això, la 

predominança del sòl destinat al conreu. 

• La pendent per la que circularà l’aigua d’escorrentia es divideix, clom 

ja hem dit, en major o menor al 3%. Aquesta pendent s’hauria de 

suposar, o bé per les corbes de nivell o bé per la pendent màxima. 

• Tipus de sòl, segons l’ús considerarem el mateix tipus de sòl per 

simplificar els resultats. 

A partir d’aquí es defineix l’equació que descriu el coeficient d’escorrentia de la 

manera:  

� =  
(Pd − Po) · (Pd + 23Po)

(�� + 11 · ��)
 

On Pd és la precipitació diària mitjana expressada en mm. 

      Po és el llindar d’escorrentia expressat en mm. 

 

4.3 Temps de concentració 

Es defineix com a temps de concentració (Tc) com la durada que té la darrera 

gota d’aigua corresponent a l’escorrentia a arribar al punt estudiat de la conca. Aquest 

temps depèn tant de la forma de la conca com del coeficient d’escorrentia de la 

mateixa segons la seva zona, a més de la pendent. En el nostre cas, com que prenem 

un coeficient d’escorrentia que és igual a tota la conca perquè la suposem homogènia, 

el Tc correspon al punt més allunyat de la conca, que a més disposa de menys 

pendent en el seu recorregut. 

Una estimació que ens servirà per calcular el temps de concentració és de la 

forma: 

Tc = 0,3(L/J
0,25

)
0,76 

On L és la longitud de curs de la darrera gota d’escorrentia (en km.) 

      J és la pendent del recorregut (en m/m.) 
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4.4 Cabal d’escorrentia

Com ja hem comentat, el cabal produït per l’aigua procedent de la pluja que 

acaba circulant en forma d’escorrentia superficial 

Témez, de la forma: 

Q = 
�·�·


�,�
· � 

On Q és el cabal (m

      C és el coeficient d’escorrentia

      I és la intensitat de la precipitació

geogràfica I1/Id = 11. 

      A és l’àrea de la conca estudiada, en km

      K és el coeficient d’uniformitat que depèn de la regularitat de la precipitació 

model estudiada. 

 

5. RESULTATS 
 

La repartició de la superfície de la nostra conca segons l’ús del sòl esdevé de la 

següent manera: 

Figura 7. Repartició de l’ús del s

Com es veu clarament a la imatge obtinguda per l’ICC en la que es representen 

els usos del sòl a la zona, els conreus són clarament predominants, seguits dels 

forestals, que és on es troba situada la nostra depuradora. Les urbanitzacions, tot i que 

mantenen un percentatge petit, s’haurien de tenir en compte per calcular el llindar 

d’escorrentia, en canvi nosaltres no el tindrem en compte, ja que en cap moment 

durant el temps de concentració de la conca estudiada (T

Usos del sòl a la conca
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urbanitzada, per tant, només valorem els conreus i les masses forestals amb les seves 

respectives participacions. 

Amb tots els paràmetres descrits els resultats de cadascun tal qual s’han definit 

es mostren a la següent taula: 

Paràmetre Valor 

Àrea conca 29,3 Ha 

Cota superior 540 m. 

Cota inferior 484 m. 

Longitud curs 1000 m. 

I1/Id 11 

K 1 

Pendent J 0,056 

Tc 0,72 h. 

Taula 2. Valors obtinguts necessaris per calcular la secció de la llera on es troba la 
EDAR. 

D’aquesta manera el cabal Q que arriba a la secció on es troba l’emplaçament 

escollit per la nostra depuradora és de 2,2 m
3
/s. 

 

6. Càlcul de la secció hidràulica 

Per a calcular la secció hidràulica haurem de conèixer les dimensions que té 

aquesta. Com que no disposem d’un aixecament topogràfic de la zona resoldrem el 

càlcul hidràulic modelitzant la secció existent de tal manera que s’aproximi al màxim 

possible a la realitat. 

Actualment la riera del barranc dels Fiterols hi ha una canalització que 

concentra la llera a una secció molt reduïda degut a l’escàs cabal que hi circula i 

d’aquesta manera s’ha aprofitat la plana d’inundació per a l’ús agrícola. D’una manera 

simplificada la secció estudiada és de la forma: 
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Figura 8. Secció simplificada de la llera a l’alçada de l’emplaçament de l’EDAR. Figura 

sense escala. 

Pel càlcul hidràulic inicial es procedirà de la següent manera. En primer lloc es 

calcularà el cabal que pot circular per la canalització de secció quadrada 0,5x0,5 

metres de formigó. En cas que fos insuficient per captar el cabal que s’ha calculat amb 

un període de retorn de 500 anys, es calcularà quin cabal s’assoliria en la plana 

d’inundació. 

Tots els càlculs es faran mitjan+ant l’equació de Manning: 

� =  
1

 
!"

#
�$ %

&
# 

On: n és el coeficient de rugositat, que en el cas del formigó és de 0,013. 

       RH és el radi hidràulic que es calcula com l’àrea de la secció entre el 

perímetre mullat. 

       A és l’àrea de la secció estudiada 

       i és la pendent mitjana del tram estudiat. 

 

Amb tots els paràmetres descrits el cabal que pot arribar a circular per la 

canalització artificial existent en el tram on es situarà l’EDAR és  Q = 1,1 m
3
/s. 

Aquesta secció és insuficient per acollir l’avinguda estudiada per a un període 

de retorn de 500 anys. El següent pas és calcular el calat que assolirà la secció si 

plantegem que el perímetre mullat és tota, de la mateixa manera que i amb la mateixa 

equació que s’ha utilitzat en el primer càlcul. 

Amb aquest darrer pas arribem a veure que el calat que s’arriba a omplir és de 

0,015 m. Aquesta elevació del nivell de la riera és mínima i s’entén per la magnitud del 

cabal estudiat, però sobretot per l’amplada de la secció de la riera en aquest tram 

degut a que actualment s’hi han establert camps de conreu.  
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7. CONCLUSIÓ 
 

A partir dels resultats obtinguts s’arriba a la conclusió que l’emplaçament de la 

depuradora assegura seguretat enfront a les crescudes de la riera més propera en el 

cas més desfavorable amb un període de retorn generós de 500 anys. La cota que 

s’ha indicat com a fixa per a la construcció de la depuradora és suficient per a que no 

es produeixi cap condició d’inundació. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es pretén descriure el traçat que disposarà el col·lector descrit 

a l’annex 9 “Selecció d’alternatives. Emplaçament” així com el camí que servirà 

d’accés a l’EDAR des del municipi de la Granyanella. 

La descripció del traçat es farà de la forma més detallada i explicativa possible i 

amb l’ajut dels corresponents plànols. 

 

2. TRAÇAT EN PLANTA 

2.1 Traçat del col·lector principal 

El col·lector neix a l’actual punt d’abocament de les aigües residuals de la 

Granyanella, al a vora de la riera del Barranc dels Fiterols. A partir d’aquí el traçat en 

planta presenta dos alineacions que s’aproximaran a dues rectes per tal de simplificar 

el seu recorregut. L’entroncament dels dos trams rectes es resol amb un pou de 

registre. El primer tram transcorre per terrenys públics, però el segon tram ho fa en 

gran part per un camp de conreu que actualment s’està explotant. El primer tram 

parteix de les proximitats del nucli urbà per dirigir-se directament cap a la riera, un cop 

s’arriba al marge esquerra de la riera s’inicia el segon tram recte que voreja el curs 

hidràulic fins arribar a la planta depuradora. 

 

2.2 Camí d’accés a l’EDAR 

El camí d’accés a l’EDAR consisteix en un enllaç amb el camí ja existent que 

prové de la banda sud de La Granyanella. Té una longitud aproximada de 140 metres i 

és descendent en tot el seu recorregut. Tot i que és variable, té una amplada mitjana 

de 4,5 metres, per a permetre el pas simultani dels vehicles que tindran part a la 

construcció de l’EDAR. 

Les corbes ja existents són força suaus i les pendents entre 5 i 10 %, pel que la 

circulació de camions i altra maquinària necessària per l’obra és pot realitzar sense 

cap complicació. 

 

3. TRAÇAT EN ALÇAT 

3.1 Traçat col·lector principal 

El col·lector parteix de la cota 494 en el punt d’abocament i inicia el primer tram 

recte amb una pendent descendent del 2% durant una longitud de 300 metres. 

L’entroncament de les dues alineacions rectes es produeix a una cota de 490 metres 
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en el PK 0+290 i descendeix aproximant-se a la riera per tal de baixar la seva cota 

amb una pendent de l’1,8% fins arribar a l’EDAR en el PK+620. 

En tot el recorregut es mantindrà un recobriment mínim d’1 m. a partir de la 

cota rasant del col·lector, ja que considerarem la pendent gairebé constant en tot el 

seu recorregut. 

 

3.2 Camí d’accés a l’EDAR 

El nou camí que s'haurà d'obrir per finalitzar la connexió amb l'EDAR té una 

amplada mitjana de 4,5m i descendeix per entre els dos camps de conreu que la 

rodegen fins arribar a l'entrada. La seva pendent variarà entre el 5 i el 10% i s’haurà de 

preveure un eixamplament addicional al creuament amb el camí existent juntament 

amb una senyalització adequada, ja que la visibilitat no és bona. 
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1. INTRODUCCIÓ 

A partir de la informació cedida per l’Ajuntament de La Granyanella i amb l’ajut 

dels plànols obtinguts de la cartografia de l’ICC es valoren les expropiacions degudes 

a la construcció de l’EDAR a l’emplaçament definit i dels seus col·lectors segons el 

traçat fixat. 

 

2. OBJECTIU 

En aquest annex s’estudiarà de la manera més aproximada possible les 

possibles expropiacions i els serveis afectats durant la construcció de l’EDAR i també 

durant el seu període d’explotació indefinit. 

 

3. AFECCIONS A TERRENYS PRIVATS 

3.1 Descripció de la situació 

A l’hora d’executar les expropiacions s’han de tenir un inventari de béns i 

serveis que s’afectaran per les obres. S’han confeccionat uns plànols parcel·laris 

corresponents per tramitar l’anomenat expedient d’expropiació forçosa. 

Distingirem entre els terrenys que estan afectats pel caràcter permanent de 

l’obra (el seu emplaçament i els seus elements d’explotació) i aquells que estan 

afectats temporalment pel caràcter temporal de les obres que s’hi hagin de realitzar, 

com la instal·lació dels col·lectors. 

Tots els terrenys afectats pertanyen al terme municipal de la Granyanella. 

 

3.2 Terminologia de les expropiacions 

Les afeccions a les parcel·les des del punts de vista de l’aigua utilitzada fa 

referència a l’anomenat servitud d’aqüeducte. Forma part de l’article 557 del Codi Civil 

i en ell es detalla la servitud en virtut de la qual tot aquell que vulgui fer servir l’aigua 

que disposa a la seva propietat, té dret a fer-la passar pels béns immobles (habitatges) 

que hi pugui tenir amb l’obligació d’indemnitzar als propietaris convenientment. 

Aquesta dotació no pot ser interrompuda i s’ha de posar de manifest la seva existència 

mitjançant signes exteriors. 

Tot i així aquesta normativa té les seves limitacions: 

• Cessió de pas per traçat per on discorre la canonada que dona servei 

d’aigua a la propietat de manera perpètua amb una franja de terreny 
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d’amplada mínima de 3 metres. El propòsit del pas és assegurar l’accés 

pel manteniment i reparació de les instal·lacions i la senyalització 

pertinent. 

• Prohibició de fer qualsevol activitat que comporti l’excavació del terreny, 

i per tant, comprometre el bon estat de les instal·lacions que s’hi troben 

enterrades, per una profunditat superior als 50 cm. 

• Prohibició de vegetar la zona. 

• Prohibició de construir-hi res encara que sigui de caràcter temporal, així 

com les instal·lacions de canonades o altres serveis soterrats. 

• Permetre el pas del personal encarregat de vigilar o reparar les 

instal·lacions amb una indemnització corresponent en cas de danys. 

A més, les afeccions del terreny de caràcter temporal responen a la normativa 

que imposa una servitud d’ocupació temporal en una franja o pista, on no hi podrà 

haver cap mena d’obstacle o impediment i l’amplada de la qual serà de mínim 12 

metres. S’haurà d’executar tota l’obra en un termini de 12 mesos començant en el 

moment d’ocupació dels terrenys. 

 

3.3 Definició de béns i drets afectats 

Tota obra que contingui una declaració de béns i drets afectats ha de contenir 

els següents punts: 

• Obra responsable de l’afectació. 

• Numeració ordinal de les parcel·les afectades. 

• Qualificació. 

• Referència cadastral. 

• Tipus d’afectació: expropiació, servitud, ocupació temporal i 

quantificació en m
2
. 

• Titular actual. 

Es detallen les afectacions de les  obres al terreny en concepte d’expropiacions 

i serveis afectats al document número 2 “Plànols” del present projecte. 

En el nostre cas les obres afectes tan a sòl de propietat pública com privada. 

 

3.4 Tipus d’afeccions 

3.4.1 Superfície d’expropiació definitiva 

És de caràcter permanent i la declaració d’utilitat pública o interès social del 

terreny serà efectuada per l’Administració competent o bé estarà implícita en 

l’aprovació del projecte constructiu. 
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3.4.2 Superfície de servitud de pas 

És la zona necessària per portar a terme la conservació de la infraestructura  

(franja perimetral de canonades i pous de registre). 

Dintre d’aquesta zona, com s’ha comentat, no es podrà construir ni realitzar cap 

activitat que impedeixi o dificulti les inspeccions de manteniment o reparació. 

 

3.4.3 Superfície d’ocupació temporal 

És la zona necessària per a efectuar les obres durant el període de construcció. 

Es defineix amb una amplada variable a banda i banda de la franja de servitud 

passada, de manera que queda un pas amb espai suficient per als moviments de 

maquinària i per apilament de terres i materials. 

 

3.5 Valoració econòmica 

A continuació es detallen els valors econòmics unitaris utilitzats per a la 

valoració pressupostària final per el tipus de sòl afectat. Aquesta valoració s’ha 

realitzat tenint en compte els valors del mercat actual. A continuació la taula presenta 

la despesa econòmica que presenten les expropiacions segons el caràcter de les 

mateixes: 

Paràmetre 
Expropiació 

definitiva 
Servitud de pas 

Ocupació 
temporal 

Superfície (m2) 1250 2250 6750 

Preu (€/m2) 1,80 0,55 0,30 

Cost (€) 2.250 1.237,50 2.025 

Taula 1. Valors i superfícies d’expropiació. 

 

4. AFECCIONS A SERVEIS 

4.1 Consideracions prèvies 

Durant la construcció de l’estació depuradora es pot topar amb altres serveis ja 

existents i s’haurà de mirar si la solució és variar el projecte o desviar els serveis. 

S’haurà de fer un inventari de tots els serveis afectats i s’han de confeccionar els 

plànols corresponents. 
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Considerarem que són serveis afectats tots aquells que formen part de les 

conduccions, esteses i instal·lacions que són interceptades per algun dels elements de 

les obres, algun terreny afectat o algun element de la maquinària necessària per a dur 

a terme la construcció de la planta. 

 

4.2 Definició del tipus d’afecció 

Quan parlem d’afecció de serveis ens referim a tres tipus: 

• Desviament: quan s’anul·la un o més trams de l’actual servei i s’en traça 

un de nou mitjançant una nova instal·lació. 

• Reposició: es restitueix un tram ja existent amb les mateixes 

característiques que tenia abans de la intervenció de l’obra. 

• Manteniment: conjunt de mesures encaminades a la conservació dels 

serveis existents.  

Amb les dades facilitades per l’ajuntament, no hi ha cap servei que es vegi 

afectat per les obres. Tan sols es creua en planta el col·lector amb la línia telefònica, 

però aquesta està suspesa i els pals de suport no afecten la maniobrabilitat de la 

maquinària de l’obra. Per tant el cost de les afectacions als serveis és inexistent. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les aigües residuals que actualment s’aboquen a la riera del Barranc dels 

Fiterols sense tractament previ es transporten fins a l’estació depuradora mitjançant 

uns col·lectors que segueixen un traçat de tal manera que en tot el seu recorregut les 

aigües es desplacen per gravetat. 

Aquest tram de gravetat té una longitud en planta total de 620 metres dividit en 

dos trams rectes. El primer té una longitud de 290 metres i a l’entroncament amb el 

segon tram recte hi ha situat un pou de registre. 

Els col·lectors es dimensionaran tenint en compte que aniran soterrats en tot el 

seu recorregut a una profunditat que estigui d’acord amb l’actual normativa. 

 

2. OBJECTIU 

Aquest annex té per objectiu definir la xarxa de col·lectors en alta necessària 

per a portar les aigües residuals de la Granyanella cap a la seva futura depuradora per 

a ser tractades i finalment abocades al medi sense presentar una amenaça pel seu 

entorn.  

 

3. CÀLCULS HIDRÀULICS 

3.1 Hipòtesi de càlcul 

Les hipòtesis de càlcul per a les conduccions en làmina lliure bàsicament es 

poden resumir en les següents: 

• Flux en làmina lliure en tot el recorregut i en cap moment s’entra en 

càrrega. 

• Règim estacionari o permanent. 

• Règim uniforme. 

Bàsicament les tres condicions es tradueixen a entendre que la línia de càrrega 

del circuit coincideix amb la caiguda de cota experimentada. A partir d’aquestes 

premisses arribarem a resultats molt propers a la realitat.  

Els càlculs hidràulics per aquesta part del circuit els farem mitjançant Manning 

amb la fórmula ja coneguda: 
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- i és la pendent que considerem constant a cada tram estudiat 

- n és el coeficient de Manning que depèn del material que composa 

la canonada. 

- v és la velocitat en la que circula l’aigua i que també considerarem 

constant. 

- 	
 és el radi hidràulic que és troba a base de dividir la superfície de 

la secció estudiada entre el seu perímetre mullat. 

 

4. BASES DE CÀLCUL 

Segons els valors obtinguts a l’annex 5 “Cabals de disseny” dimensionarem les 

canonades que ens serviran de col·lectors per a la nostra EDAR. 

Cabals m
3
/h m

3
/dia 

Cabal mig diari (85%)  224 

Cabal mig horari (sobre 24 h.) 9,3  

Factor punta (3,1) (3,1) 

Cabal punta horari 24,1 578,4 

Cabal mínim horari 4,65 111,6 

Cabal de dilució 46,5 1116 

Cabal màxim tractament biològic (3·QMH) 27,9 669,6 

Taula 1. Resum dels cabals de disseny de la població actual. 
 

5. CÀLCULS HIDRÀULICS 

Per als nostres col·lectors que transporten l’aigua en làmina lliure en tot el seu 

recorregut, el dimensionament dependrà de la velocitat de l’aigua i la pendent en cada 

tram estudiat. Els valors límit per al correcte funcionament de la conducció es 

resumeixen a la següent taula: 
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Velocitat 

Velocitat mínima 0,50 m/s 

Velocitat màxima 5,00 m/s 

Pendent 

Pendent mínima 0,50 % 

Pendent màxima 5,00 % 

Taula 2. Valors límit de velocitat i pendent en els col·lectors. 

Recordem que el traçat del nostre col·lector parteix de l’actual punt 

d’abocament d’aigües residuals a la Granyanella i finalitza a la mateixa estació 

depuradora. En el seu recorregut es pot dividir el traçat en dos trams rectes tal i com 

es descriu a l’annex 14 “Traçat”. El càlcul es realitzarà amb el cabal mig, i es 

comprovarà en els casos extrems de cabal màxim i mínim. 

Les dades de partida que utilitzarem en base a anteriors projectes són les 

següents: 

• El material utilitzat per la seva construcció és el formigó, i d’aquí 

obtenim que el coeficient de Manning és igual a 0,013. 

• El diàmetre de la canonada és de 315 mm. 

• Pendent del 2% segons el que s’ha definit en el traçat en alçat dels 

col·lectors. 

• Existeix una relació entre el diàmetre de la canonada i la làmina lliure de 

valor 0,5 per assegurar que l’aire present a la canonada no presenta 

cap problema de sobrepressió i per tant, assegurar la circulació en 

làmina lliure en tot el seu recorregut. 

Aplicant les fórmules descrites fins ara s’obté per a cada cabal estudiat el 

següent resultat: 

Pendent Superfície 

(cm
2
) 

RH (m.) Velocitat (m/s) Cabal (m
3
/h) 

2 % 88 0,0375 0,385 12,2 

Taula 3. Resultats obtinguts iterant l’equació de Manning a partir de les hipòtesis 
citades. 

Veiem que el cabal obtingut per a les condicions de partides preestablertes és 

major que el cabal mig de disseny (9,3 m
3
/h) pel que afirmem que aquesta aproximació 

és vàlida i no cal seguir iterant ni canviar les dades de partida. 
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6. LÍNIA PIEZOMÈTRICA 

Per calcular les cotes de la línia piezomètrica que tindrà lloc en tot el procés de 

sanejament de l’EDAR utilitzarem com a punt de partida una cota de referència 

coneguda a partir de la qual obtindrem la resta, ja que es coneixen les diferències de 

cota a partir del dimensionament del procés. Aquesta cota de referència és la que 

s’obté a la sortida del procés, és a dir, quan s’aboquen les aigües novament al medi a 

la riera del Barranc dels Fiterols. 

Aquesta obra de sortida queda per damunt de la cota d’inundació per un 

període de retorn de T = 500 anys. 

A continuació es marquen les cotes més significatives de la línia piezomètrica 

que donen lloc al tractament: 

 

Cota de descàrrega del col·lector d’arribada d’aigua bruta 485,83 

Nivell líquid màxim en el pout de bombament 485,42 

Nivell líquid mínim en el pou de bombament 484,42 

Cota del bypass general de la planta 487.87 

Cota d’entrada a tamís de fins 492.14 

Cota del bypass del tractament biològic 488,87 

Nivell líquid a l’arqueta d’entrada biològic 490.80 

Nivell líquid al reactor biològic 490,67 

Nivell líquid al decantador secundari 490,67 

Nivell líquid a l’arqueta de sortida del decantador secundari 490,32 

Cota de descàrrega del bypass general de la planta 487,77 

Cota de descàrrega de l’aigua tractada a pou de sortida 488,82 

Cota de descàrrega del bypass biològic 488,82 

Cota de descàrrega del col·lector de sortida 486,82 

Cota de descàrrega de l’aigua tractada a obra de sortida 486,27 

Taula 4. Cotes piezomètriques 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte de disseny i construcció d’una estació depuradora d’aigües 

residuals pretén donar el màxim de detall en tot allò que fa referència al càlcul 

estructural de la infraestructura, així com els materials òptims a utilitzar segons la seva 

finalitat tenint en compte les sol·licitacions estructurals i el cost econòmic dels 

mateixos. 

 

2. OBJECTIU 

En el present annex es tractarà de desenvolupar el càlcul estructural dels 

diferent elements que composen l’EDAR de la Granyanella. El mètode a seguir serà el 

dimensionament del material a utilitzar en el cas més desfavorable de totes les 

combinacions de càrregues que es presenten. Sempre es tindrà en compte les actuals 

normatives, basades en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), i es pretendrà 

que totes les instal·lacions siguin dimensionades amb la finalitat d’optimitzar els 

recursos. 

 

3. ASPECTES GENERALS 

3.1  Materials 

Les estructures que es projecten són  de formigó armat. 

3.1.1 Formigó 

El tipus de formigó variarà en funció de les seves sol·licitacions estructurals i 

l’agressivitat de l’ambient segons: 

• Per a formigó en massa utilitzarem HM-20, de resistència característica: 

fck = 20 N/mm
2
. 

• El formigó que s’hagi d’armar en elements en contacte amb aigua 

residual s’utilitzarà formigó HA30/P/20/IV+Qb de resistència 

característica igual a fck = 30 N/mm
2
. 

• El formigó que s’hagi d’armar en elements que no estan en contacte 

amb aigua residual, s’utilitzarà formigó HA-25/P/20/IIa, de resistència 

característica fck = 25 N/mm
2
. 

3.1.2 Acer 

L’acer que s’emplearà per armar el formigó serà de barres del tipus corrugat, 

de tipus B 500 S i amb límit elàstic fyk = 500 N/mm
2
. 
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3.2 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat que s’utilitzaran per realitzar les combinacions de 

forces que actuen sobre les estructures són els següents: 

Coeficient de majoració de les accions γρ = 1,50 

Coeficient de minoració del formigó γc = 1,50 

Coeficient de minoració de l’acer γδ = 1,15 

Taula 1. Coeficients de majoració de les càrregues. 

Aquests coeficients estan obtinguts segons la normativa actual EHE-08. 

 

3.3 Tensió admissible al terreny 

Es considera que la tensió admissible del terreny en els seus diferents estrats 

és de 0,1 N/mm
2
. I que el nivell freàtic es troba a 1,5 metres de profunditat en 

condicions normal d’hidrologia de la riera. 

 

4. Pou de bombament 

4.1 Característiques geomètriques 

Es tracta d’un pou de 3 metres de fondària i de secció quadrada 2x2 metres. 

L’espessor dels murs és de 0,30 metres i 0,50 el de la llosa de cimentació. 

L’altura màxima de l’aigua serà de 2,50 metres i es disposa d’una llosa superior 

de 0,20 metres d’espessor amb un forat per a permetre l’extracció de les bombes. 

 

4.2 Càlcul de la llosa de cimentació i els murs 

Amb un programa informàtic obtindrem els desplaçaments de les estructures i 

els esforços a partir de les càrregues que poden estar majorades, considerant 

l’estructura laminar del dipòsit en tot el seu conjunt. 

El dimensionament es realitza aplicant les combinacions descrites a la 

normativa EHE-08 pels apartats de fisuració i ruptura. 

Els resultats del programa es presenten en els fulls adjunts. 
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4.3 Càlcul del forjat de la coberta 

Com ja s’ha dit, la llosa superior té un espessor de 0,20 metres i està foradada 

per a poder-hi extreure les bombes. És important mantenir una pendent aproximada 

d’entre 1-2 % per mantenir la corrent d’escorrentia d’es de l’entrada de l’afluent 

provinent dels col·lectors fins al final de tanc. 

 

Sobrecàrrega Valor Unitats 

Pes propi de la llosa 480 Kg/m
2
 

Pes propi possible solat 150 Kg/m
2
 

Sobrecàrrega explotació 300 Kg/m
2
 

Sobrecàrrega de neu 50 Kg/m
2
 

Sobrecàrrega TOTAL 980 Kg/m
2
 

Taula 2. Sobrecàrregues considerades pel dimensionament de la coberta del 
pou de bombament. 

 

5. REACTOR BIOLÒGIC 

Materials  

-Formigó HA-30  

- Acer B 500S  

 

Accions sobre elements de formigó:  

- Accions permanents γ = 1,50  

- Accions transitòries γ = 1,60  

 

Normatives d’aplicació:  

- Instrucción Hormigón Estructural EHE-08  

- Acciones en Edificación NBE-AE88  

 

Accions:  
 
- Pes propi (formigó: 25 kN/m3)  

- Pes líquid (10 kN/m3) amb una alçada màxima de 5,0 m  

- Empenta del líquid (alçada màx. 5,0 m)  

- Terreny (c = 0, φ = 30º, alçada 4,5 m)  

- Sobrecàrrega sobre terreny (10 kN/m2)  
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Modelització 
 

El reactor es dimensiona de forma octogonal en planta, per obtenir els esforços 

deguts a les accions que s’acaben de presentar. Resu

forces que tenen lloc són Pes Propi i l’empenta de terres o l’empenta 

hidrostàtica del líquid.

 

Càlculs 

A continuació es presenten els càlculs per a dimensionar les armadures en 

funció de les sol·licitacions estructurals que ens

 

5.1 Dimensionament de l’armadura 

5.1.1 Cara interior, Armadura vertical 

Armadura mínima As,min : 5,52 cm

Moment flector de disseny Myyd: 46,24 kN·m/m

Armadura necessària de flexió: As : 4,4 cm

Comprovació de fissuració: Myyk : 28,90 kNm

Disposició : Φ12 a 15 

Tallant de càlcul (ELU) Vu1: 1500 kN/m

                                  

No es necessita armadura de tallant.

5.1.2 Cara interior, Armadura horitzontal

Armadura mínima As,min : 5,52 cm

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
 

 

El reactor es dimensiona de forma octogonal en planta, per obtenir els esforços 

deguts a les accions que s’acaben de presentar. Resumint, les combinacions de 

forces que tenen lloc són Pes Propi i l’empenta de terres o l’empenta 

hidrostàtica del líquid. 

 

A continuació es presenten els càlculs per a dimensionar les armadures en 

funció de les sol·licitacions estructurals que ens trobem en cada cas: 

Dimensionament de l’armadura  

Armadura vertical  

As,min : 5,52 cm
2
/m 

Moment flector de disseny Myyd: 46,24 kN·m/m 

Armadura necessària de flexió: As : 4,4 cm
2
/m 

Comprovació de fissuració: Myyk : 28,90 kNm 

12 a 15  

Tallant de càlcul (ELU) Vu1: 1500 kN/m 

                                  Vu2: 111,44 kN/m 

No es necessita armadura de tallant. 

Cara interior, Armadura horitzontal 

As,min : 5,52 cm
2
/m 

 

5 

El reactor es dimensiona de forma octogonal en planta, per obtenir els esforços 

mint, les combinacions de 

forces que tenen lloc són Pes Propi i l’empenta de terres o l’empenta 

A continuació es presenten els càlculs per a dimensionar les armadures en 
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Moment flector de disseny Myyd: 38,63 kN·m/m 

Armadura necessària de flexió: As : 3,7 cm
2
/m 

Comprovació de fissuració: Myyk : 24,14 kNm 

Disposició : Φ12 a 15  

Tallant de càlcul (ELU) Vu1: 1500 kN/m 

                                  Vu2: 156,63 kN/m 

No es necessita armadura de tallant. 

5.1.3 Cara exterior, Armadura vertical 

Armadura mínima As,min : 5,52 cm
2
/m 

Moment flector de disseny Myyd: 29,12 kN·m/m 

Armadura necessària de flexió: As : 2,8 cm
2
/m 

Comprovació de fissuració: Myyk : 18,20 kNm 

Disposició : Φ12 a 15  

Tallant de càlcul (ELU) Vu1: 1500 kN/m 

                                  Vu2: 111,44 kN/m 

No es necessita armadura de tallant. 

5.1.4 Cara exterior, Armadura horitzontal 

Armadura mínima As,min : 5,52 cm
2
/m 

Moment flector de disseny Myyd: 23,71 kN·m/m 

Armadura necessària de flexió: As : 2,3 cm
2
/m 

Comprovació de fissuració: Myyk : 14,82 kNm 

Disposició : Φ20 a 15  

Tallant de càlcul (ELU) Vu1: 1500 kN/m 

                                  Vu2: 111,44 kN/m 

No es necessita armadura de tallant. 
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5.1.5 Solera, Armadura superior 

Armadura mínima As,min : 7,36 cm
2
/m 

Moment flector de disseny Myyd: 46,24 kN·m/m 

Armadura necessària de flexió: As : 6,5 cm
2
/m 

Comprovació de fissuració: Myyk : 28,90 kNm 

Disposició : Φ12 a 15  

 

5.1.6 Solera, Armadura inferior 

Armadura mínima As,min : 7,36 cm
2
/m 

Moment flector de disseny Myyd: 95,37 kN·m/m 

Armadura necessària de flexió: As : 6,50 cm
2
/m 

Comprovació de fissuració: Myyk : 59,61 kNm 

Disposició : Φ25 a 15  

 

6. ARQUETA REACTOR 

La metodologia aplicada per al càlcul del recintes del projecte és la proposada 

per Jiménez Montoya per a dipòsits de planta rectangular. Les bases de càlcul per al 

projecte són les següents: 

Geometria 

a = 0,50 m. 

b = 0,80 m. 

h = 1,55 m. 

e murs = 0,25 m. 

e solera = 0,30 m. 

Materials 

Formigó: 30 MPa 

Acer: 500 MPa 
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Recobriment: 5 cm. 

Separació armat: 15 cm. 

Fisura interior: 0,1 mm. 

Fisura exterior: 0,1mm. 

Accions: 

Altura terres 0,55 m. 

Pes específic terreny 20,00 kN/m
3
 

Cota nivell freàtic – 

Coeficient d’empenta del terreny 0,33 

Sobrecàrrega de terres 10,00 kN/m
2 

Altura màxima de líquid 0,70 m. 

Pes específic de líquid 10,00 kN/m
3
 

Sobrecàrrega vertical dels murs 10,00 kN/m 

 

6.1 Mur A, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,08 mkN/m 

As (vertical): 0,02 cm
2
/m 

My(-) : 0,08 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,01 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

6.2 Mur A, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,09 mkN/m 
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As (vertical): 0,01 cm
2
/m 

My(-) : 0,11 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,02cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

6.3 Mur B, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,20 mkN/m 

As (vertical): 0,03 cm
2
/m 

My(-) : 0,19 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,03 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

6.4 Mur B, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,22 mkN/m 

As (vertical): 0,03 cm
2
/m 

My(-) : 0,28 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,04 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

6.5 Solera, Cara superior 

As,mín : 5,52 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 
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mae : 0,20 mkN/m 

As (direcció a): 0,03 cm
2
/m 

mbe : 1,69 mkN/m 

As (direcció b) : 0,01 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

6.6 Solera, Cara inferior 

As,mín : 5,52 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 2,78 mkN/m 

As (direcció a): 0,41 cm
2
/m 

mbe : 1,69 mkN/m 

As (direcció b) : 0,25 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 
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6.7 Esquema de l’armat de l’arqueta del reactor 
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7. PRETRACTAMENT 

Materials 

- Formigó HA-30 

- Acer B-500S 

 

Accions sobre elements de formigó 

- Accions permanents, γ = 1,50 

- Accions transitòries, γ = 1,60 

Normatives d’aplicació 

-   Instrucción Hormigón Estructural EHE-08  

-   Acciones en Edificación NBE-AE88  

 

Accions 

-  Pes propi (formigó: 25 kN/m
3
)  

- Pes líquid (10 kN/m3) amb una alçada que varia segons l’element 

-  Empenta del líquid (alçada segons l’element)  

-  Terreny (c = 0, φ = 30º, alçada segons l’element)  

-  Sobrecàrrega sobre terreny (10 kN/m
2
)  

-  Filtre: 10 kN. 

 

La instal·lació dedicada al pretractament es divideix en 6 compartiments que es 

dimensionaran de manera independent segons la geometria i les accions de càlcul. Es 

seguirà el mateix procediment i exposició de resultats que s’ha fet servir a l’arqueta. 

 

7.1 ELEMENT 1 

 

Geometria 

a = 2,50 m. 

b = 1,30 m. 
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h = 6,05 m. 

e murs = 0,35 m. 

e solera = 0,50 m. 

Materials 

Formigó: 30 MPa 

Acer: 500 MPa 

Recobriment: 5 cm. 

Separació armat: 15 cm. 

Fisura interior: 0,1 mm. 

Fisura exterior: 0,1 mm. 

Accions: 

Altura terres 6,55 m. 

Pes específic terreny 20,00 kN/m
3
 

Cota nivell freàtic – 

Coeficient d’empenta del terreny 0,33 

Sobrecàrrega de terres 10,00 kN/m
2 

Altura màxima de líquid 1,30 m. 

Pes específic de líquid 10,00 kN/m
3
 

Sobrecàrrega vertical dels murs 10,00 kN/m 

 

MUR 1, Cara interior 

As,mín : 6,44 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 16,08 mkN/m 

As (vertical): 1,99 cm
2
/m 

My(-) : 4,13 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,51 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 
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  Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 1, Cara exterior 

As,mín : 6,44 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 16,08 mkN/m 

As (vertical): 1,60 cm
2
/m 

My(-) : 4,13 mkN/m 

As (horitzontal) : 1,66 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

  Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara interior 

As,mín : 6,44 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,91 mkN/m 

As (vertical): 0,11 cm
2
/m 

My(-) : 1,38 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,17 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

  Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara exterior 

As,mín : 6,44 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 3,03 mkN/m 

As (vertical): 0,37 cm
2
/m 

My(-) : 3,85 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,47 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 
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  Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara superior 

As,mín : 9,2 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 0,91 mkN/m 

As (direcció a): 0,07 cm
2
/m 

mbe : 16,08 mkN/m 

As (direcció b) : 1,32 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ16 a 15 (vertical) 

  Φ16 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara inferior 

As,mín : 9,2 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 0,91 mkN/m 

As (direcció a): 0,07 cm
2
/m 

mbe : 16,08 mkN/m 

As (direcció b) : 1,32 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ16 a 15 (vertical) 

  Φ16 a 15 (horitzontal) 
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7.2 ELEMENT 2 

 

Geometria 

a = 0,80 m. 

b = 0,85 m. 

h = 5,55 m. 

e murs = 0,25 m. 

e solera = 0,50 m. 

Materials 

Formigó: 30 MPa 

Acer: 500 MPa 

Recobriment: 5 cm. 

Separació armat: 15 cm. 

Fisura interior: 0,1 mm. 

Fisura exterior: 0,1mm. 

Accions: 

Altura terres 4,55 m. 

Pes específic terreny 20,00 kN/m
3
 

Cota nivell freàtic – 

Coeficient d’empenta del terreny 0,33 

Sobrecàrrega de terres 10,00 kN/m
2 

Altura màxima de líquid 5,55 m. 
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Pes específic de líquid 10,00 kN/m
3
 

Sobrecàrrega vertical dels murs 10,00 kN/m 

 

MUR 1, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : -0,45 mkN/m 

As (vertical): -0,08 cm
2
/m 

My(-) : 2,39 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,44 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 1, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : -0,34 mkN/m 

As (vertical): -0,06 cm
2
/m 

My(-) : 1,16 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,21 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara interior 

As,mín : 6,44 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,91 mkN/m 

As (vertical): 0,11 cm
2
/m 

My(-) : 1,38 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,17 cm
2
/m 
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Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : -0.05 mkN/m 

As (vertical): -0,01 cm
2
/m 

My(-) : 1,31 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,24 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara superior 

As,mín : 9,2 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 0,03 mkN/m 

As (direcció a): - cm
2
/m 

mbe : -0,45 mkN/m 

As (direcció b) : -0,04 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ16 a 15 (vertical) 

Φ16 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara inferior 

As,mín : 9,2 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 0,91 mkN/m 

As (direcció a): 0,07 cm
2
/m 

mbe : 16,08 mkN/m 

As (direcció b) : 1,32 cm
2
/m 
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Disposició de l’armat: Φ16 a 15 (vertical) 

Φ16 a 15 (horitzontal) 

 

ESQUEMA D’ARMAT 
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7.3 ELEMENT 3.1 

 

Geometria 

a = 0,80 m. 

b = 0,50 m. 

h = 2,30 m. 

e murs = 0,25 m. 

e solera = 0,40 m. 

Materials 

Formigó: 30 MPa 

Acer: 500 MPa 

Recobriment: 5 cm. 

Separació armat: 15 cm. 

Fisura interior: 0,1 mm. 

Fisura exterior: 0,1mm. 

Accions: 

Altura terres 1,15 m. 

Pes específic terreny 20,00 kN/m
3
 

Cota nivell freàtic  – 

Coeficient d’empenta del terreny 0,33 

Sobrecàrrega de terres 10,00 kN/m
2 

Altura màxima de líquid 2,30 m. 
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Pes específic de líquid 10,00 kN/m
3
 

Sobrecàrrega vertical dels murs 10,00 kN/m 

 

MUR 1, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,73 mkN/m 

As (vertical): 0,13 cm
2
/m 

My(-) : 0,81 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,15 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 1, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,37 mkN/m 

As (vertical): 0,07 cm
2
/m 

My(-) : 0,41 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,08 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,24 mkN/m 

As (vertical): 0,04 cm
2
/m 

My(-) : 0,36 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,07 cm
2
/m 
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Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,11 mkN/m 

As (vertical): 0,02 cm
2
/m 

My(-) : 0,16 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,03 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara superior 

As,mín : 7,36 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 0,24 mkN/m 

As (direcció a): 0,03 cm
2
/m 

mbe : 0,73 mkN/m 

As (direcció b) : 0,08 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara inferior 

As,mín : 7,36 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 2,09 mkN/m 

As (direcció a): 0,22 cm
2
/m 

mbe : 3,54 mkN/m 

As (direcció b) : 0,37 cm
2
/m 
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Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

ESQUEMA D’ARMAT 
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7.4 ELEMENT 3.2 

 

Geometria 

a = 0,80 m. 

b = 0,50 m. 

h = 1,15 m. 

e murs = 0,25 m. 

e solera = 0,40 m. 

Materials 

Formigó: 30 MPa 

Acer: 500 MPa 

Recobriment: 5 cm. 

Separació armat: 15 cm. 

Fisura interior: 0,1 mm. 

Fisura exterior: 0,1mm. 

Accions: 

Altura terres 1,00 m. 

Pes específic terreny 20,00 kN/m
3
 

Cota nivell freàtic – 

Coeficient d’empenta del terreny 0,33 

Sobrecàrrega de terres 10,00 kN/m
2 
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Altura màxima de líquid 1,15 m. 

Pes específic de líquid 10,00 kN/m
3
 

Sobrecàrrega vertical dels murs 10,00 kN/m 

 

MUR 1, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,27 mkN/m 

As (vertical): 0,05 cm
2
/m 

My(-) : 0,34 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,06 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 1, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,27 mkN/m 

As (vertical): 0,05 cm
2
/m 

My(-) : 0,41 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,08 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,13 mkN/m 

As (vertical): 0,02 cm
2
/m 

My(-) : 0,14 mkN/m 
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As (horitzontal) : 0,03 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,12 mkN/m 

As (vertical): 0,02 cm
2
/m 

My(-) : 0,14 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,03 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara superior 

As,mín : 5,52 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 0,13 mkN/m 

As (direcció a): 0,02 cm
2
/m 

mbe : 0,27 mkN/m 

As (direcció b) : 0,04 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara inferior 

As,mín : 5,52 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 1,52 mkN/m 

As (direcció a): 0,22 cm
2
/m 

mbe : 2,50 mkN/m 
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As (direcció b) : 0,37 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

ESQUEMA D’ARMAT 

 

 

7.5 ELEMENT 4 

 

Geometria 

a = 0,80 m. 

b = 1,0 m. 

h = 1,15 m. 
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e murs = 0,25 m. 

e solera = 0,30 m. 

Materials 

Formigó: 30 MPa 

Acer: 500 MPa 

Recobriment: 5 cm. 

Separació armat: 15 cm. 

Fisura interior: 0,1 mm. 

Fisura exterior: 0,1mm. 

Accions: 

Altura terres 1,00 m. 

Pes específic terreny 20,00 kN/m
3
 

Cota nivell freàtic – 

Coeficient d’empenta del terreny 0,33 

Sobrecàrrega de terres 10,00 kN/m
2 

Altura màxima de líquid 1,15 m. 

Pes específic de líquid 10,00 kN/m
3
 

Sobrecàrrega vertical dels murs 10,00 kN/m 

 

MUR 1, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,27 mkN/m 

As (vertical): 0,05 cm
2
/m 

My(-) : 0,34 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,06 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 
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MUR 1, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,27 mkN/m 

As (vertical): 0,05 cm
2
/m 

My(-) : 0,41 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,08 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,40 mkN/m 

As (vertical): 0,07 cm
2
/m 

My(-) : 0,43 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,08 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,40 mkN/m 

As (vertical): 0,07 cm
2
/m 

My(-) : 0,57 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,10 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 
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Solera, Cara superior 

As,mín : 5,52 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 0,40 mkN/m 

As (direcció a): 0,06 cm
2
/m 

mbe : 0,27 mkN/m 

As (direcció b) : 0,04 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara inferior 

As,mín : 5,52 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 3,50 mkN/m 

As (direcció a): 0,52 cm
2
/m 

mbe : 2,74 mkN/m 

As (direcció b) : 0,40 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 
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ESQUEMA D’ARMAT 
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7.6 ELEMENT 5 

 

Geometria 

a = 0,80 m. 

b = 0,70 m. 

h = 1,15 m. 

e murs = 0,25 m. 

e solera = 0,30 m. 

Materials 

Formigó: 30 MPa 

Acer: 500 MPa 

Recobriment: 5 cm. 

Separació armat: 15 cm. 

Fisura interior: 0,1 mm. 

Fisura exterior: 0,1mm. 

Accions: 

Altura terres 1,00 m. 

Pes específic terreny 20,00 kN/m
3
 

Cota nivell freàtic – 

Coeficient d’empenta del terreny 0,33 

Sobrecàrrega de terres 10,00 kN/m
2 
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Altura màxima de líquid 1,15 m. 

Pes específic de líquid 10,00 kN/m
3
 

Sobrecàrrega vertical dels murs 10,00 kN/m 

 

MUR 1, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,27 mkN/m 

As (vertical): 0,05 cm
2
/m 

My(-) : 0,34 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,06 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 1, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,27 mkN/m 

As (vertical): 0,05 cm
2
/m 

My(-) : 0,41 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,08 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara interior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,22 mkN/m 

As (vertical): 0,04 cm
2
/m 

My(-) : 0,26 mkN/m 
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As (horitzontal) : 0,05 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara exterior 

As,mín : 4,6 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 0,22 mkN/m 

As (vertical): 0,04 cm
2
/m 

My(-) : 0,30 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,06 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ10 a 15 (vertical) 

Φ10 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara superior 

As,mín : 5,52 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 0,22 mkN/m 

As (direcció a): 0,03 cm
2
/m 

mbe : 0,27 mkN/m 

As (direcció b) : 0,04 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara inferior 

As,mín : 5,52 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 2,47mkN/m 

As (direcció a): 0,03 cm
2
/m 

mbe : 2,85 mkN/m 
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As (direcció b) : 0,04 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

ESQUEMA D’ARMAT 
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8. SITJA DE FANGS 

L’objectiu de al sitja de fangs és el d’emmagatzemar els fangs que són 

producte de rebuig del tractament. Aquest recinte es dimensionarà de forma prismàtica 

amb base quadrada per tal que els càlculs siguin el més simple possible. 

 

Geometria 

a = 3,0 m. 

b = 3,0 m. 

h = 4,50 m. 

e murs = 0,40 m. 

e solera = 0,50 m. 

Materials 

Formigó: 30 MPa 

Acer: 500 MPa 

Recobriment: 5 cm. 

Separació armat: 15 cm. 

Fisura interior: 0,1 mm. 

Fisura exterior: 0,1mm. 

Accions: 

Altura terres 1,80 m. 

Pes específic terreny 20,00 kN/m
3
 

Cota nivell freàtic – 

Coeficient d’empenta del terreny 0,33 

Sobrecàrrega de terres 10,00 kN/m
2 

Altura màxima de líquid 4,0 m. 

Pes específic de líquid 10,00 kN/m
3
 

Sobrecàrrega vertical dels murs 10,00 kN/m 
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MUR 1, Cara interior 

As,mín : 7,36 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 015,0 mkN/m 

As (vertical): 1,59 cm
2
/m 

My(-) : 13,92 mkN/m 

As (horitzontal) : 1,47 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 1, Cara exterior 

As,mín : 7,36 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 6,12 mkN/m 

As (vertical): 0,50 cm
2
/m 

My(-) : 6,66 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,55 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

MUR 2, Cara interior 

As,mín : 7,36 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 15,0 mkN/m 

As (vertical): 1,23 cm
2
/m 

My(-) : 13,92 mkN/m 

As (horitzontal) : 1,14 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 
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MUR 2, Cara exterior 

As,mín : 7,36 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

Mx(-) : 6,12 mkN/m 

As (vertical): 0,50 cm
2
/m 

My(-) : 6,66 mkN/m 

As (horitzontal) : 0,55 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ12 a 15 (vertical) 

Φ12 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara superior 

As,mín : 9,2 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 15,00 mkN/m 

As (direcció a): 1,23 cm
2
/m 

mbe : 15,00 mkN/m 

As (direcció b) : 1,23 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ16 a 15 (vertical) 

Φ16 a 15 (horitzontal) 

 

Solera, Cara inferior 

As,mín : 9,2 cm
2
/m (mínima armadura a tracció) 

mae : 39,12 mkN/m 

As (direcció a): 3,23 cm
2
/m 

mbe : 39,12 mkN/m 

As (direcció b) : 3,23 cm
2
/m 

Disposició de l’armat: Φ16 a 15 (vertical) 

Φ16 a 15 (horitzontal) 
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ESQUEMA D’ARMAT 
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9. OBRA DE SORTIDA 

L’obra de sortida no pateix sol·licitacions estructurals importants, pel que la 

seva definició geomètrica no anirà condicionada per les capacitats resistives, sinó per 

les hidràuliques i de l’entorn. Així doncs es dimensionarà amb l’armadura mínima 

necessària segons marca la normativa fixada a l’EHE_08 de manera que: 

�� ≥ 0,04
��	

�
	

ℎ = 5,52 ���/� 

Es disposarà de Φ12 a 20 a totes les cares de l’obra. 

 

10. EDIFICI DE BUFANTS 

Materials 

- Formigó HA-30 

- Acer B-500S 

 

Accions sobre elements de formigó 

- Accions permanents, γ = 1,50 

- Accions transitòries, γ = 1,60 

Normatives d’aplicació 

-   Instrucción Hormigón Estructural EHE-08  

-   Acciones en Edificación NBE-AE88  

Accions 

-  Pes propi (formigó: 25 kN/m
3
)  

- Pes coberta (2,60 kN/m
2
) 

- Pes bufants (4 kN x 3 ut) 

- Pes quadres elèctrics (5 kN/m
2
) 

-  Empenta del líquid (alçada segons l’element)  

-  Sobrecàrrega manteniment coberta (1,50 kN/m
2
)  

-  Sobrecàrrega (4 kN/m
2
) 

-  Poliplast: 10 kN. 
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A l’hora de valorar els esforços que actuen a totes les seccions de l’edifici de 

bufants, cal trobar els esforços en funció de la secció estudiada. D’aquesta manera cal 

trobar les envolupants de totes les biguetes i un cop obtingudes, fixar-se en quina és la 

més elevada i dimensionar l’edifici en funció d’aquest valor. 

Per a la redacció d’aquest annex, s’han calculat les envolupants de les 

següents seccions: 

 

On s’han obtingut els següents valors de les envolupants de les biguetes: 

Secció coberta Mf (+) (kN·m) Mf (-) (kN·m) 

1 5,33 -5,42 

2 6,23 -4,69 

3 6,21 -4,63 

4 5,34 -5,47 

5 5,32 -5,59 

Taula 3. Valors del Mf segons la secció calculada 
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Geometria 

a = 4,10 m. 

b = 9,80 m. 

h = 2,90 m. 

e murs = 0,20 m. 

solera: teula àrab 

As : 2Φ12 : 2,26 (cm
2
) 

As : 4Φ10 : 3,14 (cm
2
) 

As : 2Φ16 : 4,02 (cm
2
) 

As : 2Φ16 + 2Φ10 : 5,59 (cm
2
) 

As : 2Φ20 : 6,28 (cm
2
) 

As : 4Φ16 : 8,04 (cm
2
) 

As : 2Φ20 + 2Φ16 : 10,30 (cm
2
) 

 

S’han calculat els esforços de 5 nusos que se suposen representatiu i 

d'aquesta manera la sala de bufants es dimensiona amb els detalls segons figura al 

document 2. Plànols, a l'esquema d'armat de la Sala de Bufants: 

Nusos llosa 
reticular 

Mf (+) (kN·m) Mf (-) (kN·m) 

1 15,08 7,79 

2 31,79 17,07 

3 -5,33 -10,15 

4 -13,23 -15,82 

5 42,77 25,25 

 

Armadura longitudinal: 
Base inferior: Φ12 a 20 

Base Superior: Φ12 a 20 

Cantell: 30 cm. 

Armadura transversal 
Base inferior: Φ12 a 20 

Base superior: Φ12 a 20 

Cantell: 30 cm. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’alimentació elèctrica de la planta depuradora es realitzarà mitjançant la 

instal·lació d’una escomesa de baixa tensió a la mateixa EDAR de la Granyanella. El 

sistema serà trifàsic de 25 kW. 

 

2. REGLAMENTACIÓ 

Per a la configuració de la xarxa elèctrica es tenen en compte les següents 

normatives: 

• Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68  del 

28 de noviembre. 

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

• Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

I s’ha pres com a referència la instal·lació elèctrica de l’EDAR de la Cervera a 

partir de la informació recopilada per a la redacció del present projecte. 

 

3. AUTOMATISMES I CONTROL 

Per tal de minimitzar els costos d’explotació i mà d’obra, el funcionament de la 

planta es realitzarà en la major part mitjançant un sistema autònom i integrat. 

Aquest automatisme respon al fet que els esquemes decisió només tenen en 

compte una sèrie de variables que es produeixen al propi sistema. El tractament de la 

informació generada es tracta segons el pla integrat dins la xarxa PSARU de la 

Segrera, de tal manera que la informació generada es transmet en tres nivells de 

manera generalitzada: 

• El primer nivell és el de rutina, consistent en la recepció de tota la 

informació i l’emmagatzemament de la mateixa per a cada unitat i 

posteriorment ser tractada per a la redacció d’informes de manteniment 

i explotació. A més, es realitza un anàlisi de les sèries històriques de les 

dades que puguin portar a una millora en l’explotació o manteniment del 

sistema. En aquest nivell la previsió d’actuacions de manteniment és de 

caràcter rutinari. 

• En aquest nivell arriben a la central avisos d’actuacions que poden ser 

poc particulars i per tant poden estar fora del que seria normal en el 

procés d’explotació de la planta. No es tractarien les situacions 
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crítiques, però sí les que requerissin la presència de personal de 

manteniment i reparació, ja sigui per avís rutinari o immediat. 

• En el tercer nivell hi ha la transmissió d’informació d’alarma, que marca 

situacions crítiques a la planta que requereixen una resposta immediata 

per part del personal de manteniment i explotació. 

Tot i que l’objectiu del projecte és l’automatisme de la planta, aquesta també 

podrà ser explotada de manera manual segons convingui, normalment per raons de 

seguretat. 

 

3.1 Funcionament en manual 

En aquesta modalitat tots els receptors elèctrics podran ser controlats a partir 

del quadre de comandament que cada sistema té integrat. Però per motius de 

seguretat, aquesta totalitat de la governació manual pot veure’s limitada amb 

interruptors d’emergència, boies de mínim, limitadors de cabals, etc. 

 

3.2 Funcionament automàtic 

La unitat de control generarà totes les ordres necessàries per a ser rebudes per 

cada receptor elèctric de cada unitat. En el funcionament automàtic són necessaris els 

següents components: 

• Receptors: són els encarregats de traduir la situació en la que es troba 

l’aparell de mesura en senyals elèctrics que poden ser transportats fins 

a l’unitat de comandament i gestionades des d’allà. Els senyals poden 

tenir les següents tipologies: 

o Circuits discrets, en els que tan sols es pot transmetre si el 

circuit està obert o tancat, informació limitada. 

o Senyals analogies a base de sistemes electrònics que donen 

informació depenent del seu amperatge. 

• Unitat de comandament, o d’operació. És com el centre on arriben totes 

les senyals i enviades i repartides segons convingui. 

• La interpretació de les senyals arribades a l’unitat de comandament es 

modalitza mitjançant models matemàtics aportant l’ordre adequada de 

modificar, continuar o aturar el procés d‘on arriben les senyals. 

Per al bon funcionament de tot aquest sistema de comandament automatitzat 

cal una correcta instal·lació i una posterior feina de manteniment que ha de ser estricte 

en l’estat de qualitat dels diferents components de la xarxa, tant des del punt de vista 

del material com de la seva instal·lació. 
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3.3 Descripció de les instal·lacions 

La descripció dels elements de les instal·lacions es realitzarà en l’ordre que ens 

les anem trobant partint de l’alimentació externa d’alta tensió fins a cada element de 

l’EDAR. 

 

3.3.1 Línia d’alta tensió 

Segons les regulacions europees, l’energia elèctrica ens arribarà en corrent 

trifàsica de 50 Hz. i 25 kV. de tensió. Aquesta energia prové de la línia d’alta tensió 

que subministra energia a la població de la Granyanella. 

 

3.3.2 Centre de transformació 

Està projectat que el centre de transformació s’hagi d’instal·lar a cobert (per 

protegir els components elèctrics de les adversitats climàtiques) a una caseta 

prefabricada del tipus STH. Respecte a la planta, la col·locació òptima del 

transformador és a l’entrada de la planta, d’on partirà la línia de baixa tensió cap al 

quadre de control, i a partir d’aquí la xarxa es divideix cap a cada element segons 

convingui. 

 

3.3.3 Quadre de control 

Estarà situat a l’edifici de control i s’equipa amb proteccions magnètiques, 

diferencials, tèrmiques i arrancadors (directes fins a 7,5 kW i estrella) dels motors. En 

el mateix edifici de control hi haurà el panell de comandament del sistema de 

sanejament. 

 

3.3.4 Conduccions elèctriques 

Totes les línies seran de la mateixa composició, excepte l’enllumenat. En el 

primer cas es disposaran de conductors del tipus RV 0,6/1 kV Cu, conduits en rasa 

reglamentària o baix tub de PVC de canalització per les distribucions i baix canal de 

PVC tancat per a les instal·lacions vistes. 

En el cas de l’enllumenat es permetrà un cable de 750 kV baix canal o tub de 

PVC rígid i flexible reforçat segons es tracti  d’instal·lació vista o encastada. 

 

3.3.5 Enllumenat 

A l’interior dels edificis s’utilitzarà il·luminació a base de llums fluorescents de 

36 W. S’utilitzaran pantalles d’encastar o sortints amb difusors laminar anti-
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enllumenador a l’edifici de control. Les bombetes utilitzades a l’interior seran de 125 

kW, amb dos comptadors, un a l’edifici de control i l’altre pels motors i les bombes. 

 

3.4 Potència de la instal·lació 

A continuació es detallen les potències de tots els elements que formen part 

d'alguna manera o altra del procés de sanejament de les aigües residuals. El consum 

total de la planta s'hauria de fixar sumant els consum de tots aquests elements, però 

com que no estan sempre en funcionament simultàniament al resultat de potència total 

se li aplicarà un coeficient de minorització igual a 0,8 per trobar la potència real de la 

instal·lació. 

A aquesta mateixa potència obtinguda es sobredimensionarà un 25% per tenir 

en compte una futura ampliació de la planta i no portar la instal·lació elèctrica al límit 

de la seva capacitat amb el perill de fallida total. A continuació es detallen les 

potències tenint en compte que: potència simultània és la potència total demanada 

aplicant-li el coeficient de simultaneïtat. 

 

Uts Element 
Potència 
nominal 
(kW/ut) 

Potència 
instal·lada 

(kW) 

Unitat 
simultànies 

Potència 
simultània 

(kW) 

Energia 
consumida 
(kWh/dia) 

2 

Bomba 

Centrífuga 

submergible 

1,500 3,000 1 1,10 5.50 

1 
Cargol Premsa 

de Residus 
0.550 0.550 1 0.50 3.00 

1 
Tamís rotatiu 

autonetejant 
0.550 0.550 1 0.50 3.00 

1 
Electrovàlvula 

de solenoide 
0.008 0.016 1 0.01 0.02 

2 

Vàlvula de 

solenoide 

normalment 

tancada 

0.008 0.016 2 0.02 0.01 

1 
Agitador d'hèlix 

ràpid 
3.000 3.000 1 2.50 17.50 

2 

Bufador 

d'Èmbols 

Rotatius 

3.000 6.000 1 2.22 42.18 

2 

Vàlvula de 

Solenoide 

normalment 

tancada 

0.008 0.016 3 0.12 0.24 

1 
Extractor rotatiu 

d'aire 
0.170 0..170 1 0.10 1.80 

1 Bomba 1.500 1.500 1 0.10 2.40 
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Centrífuga 

Submergible 

1 

Grup de 

pressió amb 

calderí 

2.000 2.000 1 1.20 0.60 

1 

Sistema de 

protecció 

contra 

sobretensions 

permanents 

0.100 0.100 1 0.40 2.40 

1 

Variador de 

freqüència 

electrònic 

0.100 0.100 1 0.10 2.40 

1 
Analitzador de 

xarxa elèctrica 
0.100 0.100 1 0.10 2.40 

1 

Equip de 

compensació 

d'energia 

reactiva 

0.100 0.100 1 0.40 2.40 

1 

Enllumenat 

interior de 

l'edifici 

3.00 3.00 1 0.10 0.90 

1 

Llumeneres 

murals per a 

l'exterior 

0.125 0.125 3 0.30 0.10 

1 
Sonda 

d'Oxigen dissolt 
0.050 0.050 1 0.10 2.40 

1 

Mesurador de 

cabal 

electromagnètic 

0.050 0.050 1 0.40 2.40 

1 

Sensor de 

nivell 

pressiomètric 

0.050 0.050 1 1.00 2.40 

4 
Interruptor de 

nivell de bola 
0.010 0.040 1 0.10 0.24 

2 

Detectors 

d'obertura de 

porta 

0.010 0.020 1 0.40 0.24 

1 

Sistema de 

comunicació 

remota 

0.500 0.500 1 0.10 9.60 

1 

Sistema de 

control 

automàtic 

1.200 1.200 1 0.10 24.00 

 TOTAL  22.25  14.84 128.12 
Taula 1. Resum del consum elèctric dels principals dispositius de l'EDAR. 
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3.5 Centre de transformació 

3.5.1 Característiques 

La potència instal·lada del transformador és de 22.25/0.8 = 27.81 kVA. 

On: cos ᵩ = 0.8 és el factor de potència. 

S'instal·larà un transformador de 50 kVA de potència per estar del costat de la 

seguretat, com ja s'ha dit. La situació del transformador és l'entrada de la planta, que 

sigui accessible a través d'un espai habilitat per aquesta finalitat, a cobert dins d'un 

edifici prefabricat. 

Aquest edifici és prefabricat i construït per un bloc principal que engloba les 

parets laterals, la llosa inferior, la cimentació i la coberta per completar l'edifici.  

A l'hora de dimensionar el transformador les mesures són segons el cas: 

Llarg (mm.) Ample (mm.) Profunditat (mm.) 

3.660 2.660 500 

Taula 2. Dimensions de l'excavació. 

El pes total de la instal·lació s'estima que serà de 8.000 Kg. 

Llarg (mm.) Ample (mm.) Alçada (mm.) 

3.460 2.460 2.250 

Taula 3. Dimensions exteriors vistes. 

Llarg (mm.) Ample (mm.) Alçada (mm.) 

3.300 2.300 1.350 

Taula 4. Dimensions interiors útils. 

El recinte comptarà amb ventilació a través de reixes allotjades a les paret 

frontal i a la posterior per crear circulació d’aire, per una obertura entre l’aire i per l’altra 

surt. 

Per la seva banda, el transformador complirà la normativa UNESA 5.201-C i 

tindrà les característiques: 
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Potència nominal 50 KVA 

Grup de connexió Dyn 11 

Tensió primària nominal 25.000 V 

Tensió secundària nominal 380 V. 

Tensió curtcircuit 4 % 

Freqüència 50 Hz. 

Dielèctric Bari d’oli 

Pou atura-incendis 500 dm
3
. 

Taula 5. Característiques del transformador. 
 

3.6 Quadre general 

Per evitar problemes de possibles inundacions i preservar el bon funcionament 

de la instal·lació, el quadre general es situarà a l’edifici d’explotació, a una cota més 

alta. 

Estarà contingut en un armari de dimensions 2.000 x 1.600 x 400 mm (alçada, 

amplada, profunditat respectivament). 

La funció del quadre general serà la d’alimentar tots els aparells elèctrics de la 

instal·lació. Tots ells disposaran de comptadors d’hores de funcionament a més d’un 

indicador del voltatge, intensitat, potència consumida i factor de potència al quadre. 

Tots els quadres hauran d’anar a terra des del circuit principal a través de línies 

elèctriques de coure.  

 

3.7 Centre de control de motors 

Són armaris metàl·lics on es disposa d’interruptors automàtics de caixa 

modelada, tenen dimensions estandarditzades de manera que es redueixi l’espai 

ocupat facilitant futures ampliacions. Cada motor està protegit amb els següents 

elements: 
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Interruptor automàtic tripolar amb relés magnètics 

Contactor tripolar a la bobina a 220 V i 50 Hz i contactes auxiliars 2NA + 2NC 

Bloc de tres relés tèrmics, compensat i diferencial amb dispositiu contra marxa en 

monofàsic. 

Protecció diferencial a 300 mA de sensibilitat 

Relés auxiliars de maniobra i senyalització de defectes 

Relés auxiliars per les proteccions complementàries instal·lades en determinats 

equips. 

Interruptor magnetotèrmic bipolar per la protecció del circuit de comandament. 

Taula 6. Elements de protecció per a cada motor. 
 

Totes les alimentacions es faran amb corrent alterna amb tensió de 24 V 

mitjançant transformadors de circuits separats. En el cas dels circuits de comandament 

les bobines seran alimentades amb 220 V per evitar caigudes de tensió. 

 

3.8 Sistemes de protecció i posta a terra 

Els sistemes de protecció comptaran amb els següents elements: 

• Protecció contra sobrecàrregues: Es protegiran tots els circuits en els 

seus quadres contra les sobrecàrregues amb interruptors automàtics 

amb un poder de curtcircuit adequat al punt on actuen. Els interruptors 

automàtics porten relés magnetotèrmics regulats a la intensitat nominal i 

els fusibles es calibraran en funció de la càrrega i la secció de les línies 

a protegir. 

• Protecció contra contactes directes: aquí s’inclouen totes les 

canalitzacions i cobriments de les línies elèctriques dotades amb una 

instal·lació d’aïllament suficients per allunyar les parts actives del 

contacte humà. 

• Protecció contra contactes indirectes: constarà d’un sistema de posta a 

terra de les masses associat a l’interruptor diferencial o element de tall 

automàtic sensible a les corrents de defecte. La sensibilitat d’aquests 

interruptors és de 30 mA per a l’enllumenat i 300 mA per a les forces 

motrius. Tots els circuits d’origen en el quadre general portaran el 

conductor de protecció juntament amb les fases actives per a la mateixa 

canalització.  

• Conductors de protecció: són de coure i uniran els receptors amb el 

quadre general. 
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La presa de terra s’efectuarà mitjançant piques d’AC-CU de 14 mm. de 

diàmetre i 2 metres de longitud que aniran unides en paral·lel per una conducció de 

coure de 240 mm2 de secció i una separació entre línies de més de 4 metres. Les 

connexions entre conductors es realitzaran mitjançant soldadura aluminotèrmica o 

unions amb cargol i femelles de doble seguretat. La normativa obliga a realitzar una 

proba de la seguretat de la presa de terra i en cas de superar els 30 Ohms s’haurà de 

col·locar el número addicional de piques necessari.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Per al funcionament de l’EDAR de la Granyanella, aquesta haurà de disposar 

dels serveis bàsics d’aigua i telèfon. A més també haurà de disposar de la instal·lació 

elèctrica descrita a l’annex 18 “Instal·lacions elèctriques” necessària per al seu 

funcionament. A continuació es citen les fonts d’alimentació per a cada servei. 

 

2. ESCOMESES 

2.1 Escomesa elèctrica 

Es disposarà d’una xarxa de Baixa Tensió per donar subministrament elèctric a 

l’estació depuradora, que serà trifàsic de 25 kW. A la mateixa depuradora s’instalarà 

un transformador per tal d’adaptar el potencial per poder alimentar la maquinària, que 

serà trifàsic de 35 kW. L’energia s’agafarà de l’existent que la companyia FECSA-

ENDESA té a la mateixa població de La Granyanella. L’escomesa seguirà el traçat del 

col·lector a una profunditat mitjana de 30 cm mitjançant derivacions amb cable LA-56 

fins a un suport metàl·lic que s’instal·larà per a la conversió de línia aèria a soterrada. 

Aquesta línia consistirà en dos tubs fins que arribaran fins a l’edifici de l’EDAR, segons 

s’exposa al plànol núm 3. Pous de registre i rases tipus, contingut al document número 

2. Plànols. 

 

2.2 Escomesa d’aigua potable 

La conducció d’aigua potable fins a la depuradora es realitzarà partint del punt 

de connexió que es troba a la vorera del camí que parteix de la carretera LV-2141, 

mitjançant una canonada de PE-100 DN-63, segons s’exposa al plànol núm 3. Pous de 

registre i rases tipus, contingut al document número 2. Plànols, fins a l’estació de 

sanejament. L’empresa competent del subministrament i distribució d’aigua potable és 

Aigües de Cervera. 

 

2.3 Escomesa telefònica 

Està prevista la instal·lació d’una línia telefònica que servirà tan per la 

comunicació per veu del personal de la planta amb el corresponent centre de control, 

com per la transmissió de dades del funcionament dels diferents elements que 

conformen la planta de sanejament. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’emplaçament escollit per la construcció de l’estació depuradora del terme 

municipal de La Granyanella es caracteritza per estar rodejat de camps de conreu i 

una superfície reduïda de bosc de pins i matolls. 

Al seu voltant no s’hi troba cap habitatge fins al mateix poble de La 

Granyanella. La població d’aquest municipi es considera estable durant tot l’any degut 

a l’escàs moviment estacional tant a l’estiu com a l’hivern. 

Actualment la població disposa d’una xarxa de clavegueram en baixa de tipus 

unitari (recull les aigües d’escorrentia provinents de fases de pluja així com les aigües 

residuals de la població). Aquestes aigües son traslladades mitjançant la mateixa 

xarxa. 

 

2. OBJECTIUS 

En aquest annex s’exposaran les incidències mediambientals que comporta 

tant la construcció com el procés d’explotació i manteniment de l’EDAR tenint en 

compte el seu ús i emplaçament. A més, s’oferiran conjuntament les mesures 

correctives o pal·liatives per a cada incidència que produeixi un impacte negatiu a 

l’entorn on es troba l’estació depuradora. 

 

3. PLANTEJAMENT DEL PROJECTE 

En aquest apartat s’exposaran dades obtingudes dels annexes anteriors. 

3.1 Estudis previs 

La població actual de La Granyanella és de 156 habitants. Aquesta mateixa 

població és la que s’utilitza com a població horitzó per l’escassa evolució demogràfica 

del municipi en els darrers anys. 

Els cabals de disseny es mostren a la següent taula. S’ha tingut en compte que 

el cabal abocat a la riera actualment no és el total que arriba a la depuradora. Per 

estar del costat de la seguretat, s’ha establert que hi arriba el 85% del total degut a 

pèrdues durant el transport. 

Cabals m3/h m3/dia 

Cabal mig diari (85%)  224 

Cabal mig horari (sobre 
24 h.) 9,3  
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Factor punta (3,1) (3,1) 

Cabal punta horari 24,1 578,4 

Cabal mínim horari 4,65 111,6 

Cabal de dilució 46,5 1116 

Cabal màxim tractament 
biològic (3·QMH) 27,9 669,6 

Taula 1. Cabals de disseny de la població actual de La Granyanella. 

Les càrregues de disseny s’han obtingut de manera anàloga amb la mateixa 

població que els cabals. Els valors obtinguts es resumeixen a la taula següent: 

Paràmetre Càrrega 
contaminant (kg/d) 

DBO5 321,6 

DQO 654 

SS 297,9 

NTK 33,72 

P 7,72 

Metalls - 

PH (7,5) 

Taula 2. Concentracions de càrregues contaminants per a la EDAR de la Granyanella. 
 

3.2 Elements de l’EDAR 

Pel que fa als col·lectors es contempla que tinguin una longitud total de 620 

metres i parteixen de l’actual punt d’abocament de les aigües residuals. Aquests 

col·lectors transporten les aigües per gravetat aprofitant que la cota de partida és 

major que la de finalització de la canalització on es troba l'EDAR. 

A part de l'acondicionament dels camins d'accés a l'EDAR, la parcel·la on 

estarà situada també serà modificada per a poder emplaçar-hi la futura estació 

depuradora. Aquesta compta amb un tractament d'aeració perllongada que es 

caracteritza per tenir els següents elements en el seu procés de sanejament: 

• Bombes d'elevació 
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• Tamisat de sòlids fins 

• Mesura del cabal màxim del tractament biològic 

• Bypass 

• Reactor biològic 

• Sistema d'aportació d'aire 

• Decantador secundari 

• Abocament de l'aigua tractada 

• Recirculació de fangs 

• Emmagatzemant de fangs a les sitges. 

 

4. DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN 

4.1 Terme municipal 

L'emplaçament de la futura estació depuradora pertany al terme municipal de 

La  Granyanella. El terme municipal de Granyanella es troba a 508m d’altitud i ocupa 

una superfície de 24,35 Km2, que representa un 3,36% de la superfície total de la 

comarca de la Segarra. El municipi es troba situat en un relleu planer però els 

sediments que formen el seu sòl són margosos, erosionats pel riu d’Ondara, que 

travessa pel seu territori. El municipi es troba situat al Sud-oest de la comarca de la 

Segarra, limitant amb la comarca de d’Urgell, amb els Plans de Sió al Nord, amb el 

municipi de Cervera a l’Est i amb Granyena de Segarra al Sud. Aquest municipi està 

distribuït en 5 entitats de població: el propi nucli, Granyanella, i les poblacions de 

Fonolleres, la Móra, Tordera i la Curullada. El municipi és travessat per l’Autovia N-II i 

s’hi pot arribar per un ramal de la carretera local de Cervera. 

 

4.2 Característiques del paisatge 

L'entorn de l'emplaçament per a la futura estació depuradora correspon al 

paisatge de la Segarra en la major part de la seva extensió. Això es resumeix en grans 

àrees de camps de conreu i zones boscoses de pins en la seva majoria. Hi ha un 

nombre important de masies i cases rústiques repartides per tot el territori que destaca 

per una orografia irregular però no especialment accidentada. 

A més les zones urbanitzades són força escasses a mesura que ens allunyem 

de Cervera. La Granyanella es caracteritza per ser un poble compacte, sense 

habitatges dispersos. 
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Figura 1. Paisatge característic de La Segarra. Fotografia realitzada des de La 
Granyanella, amb la població de Cervera al fons. 

 

4.3 Ocupació de l'EDAR i els col·lectors 

La parcel·la que servirà d’emplaçament per a la futura EDAR de la Granyanella 

és força plana tot i està situada entre dos camps de conreu elevats mitjançant 

terraplens. Tota aquesta superfície està ocupada actualment per vegetació típica de la 

zona que són arbustos i pins blancs. A la vora hi passa la riera del Barranc dels 

Firerols i és on actualment s’acaben abocant les aigües residuals provinents de la 

xarxa unitària de la població i on s’abocaran les mateixes aigües un cop tractades per 

la planta sanejadora. Aquesta riera s’encarrega bàsicament de conduir les aigües 

d’escorrentia superficial provinent de les pluges fins al riu d’Ondara. 

 

Figura 2. Imatge de la riera del Barranc dels Fiterols, ocupada per  camps de conreu. 
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Els col·lectors discorren per terrenys que dividirem en dues categories, que 

corresponen a les dues alineacions gairebé rectes que caracteritzen el seu traçat. El 

primer tram parteix de l’actual punt d’abocament de les aigües residuals i finalitza al 

pou de registre que serveix de transició pel següent tram. Durant el seu recorregut, 

que té una longitud de 290 metres, els terrenys que travessa són camps de conreu i de 

domini públic on hi predominen les espècies herbàcies. Els camps de conreu 

actualment estan en desús, tot i que són de domini privat. 

 

Figura 3. Camp de conreu que conté la major part del primer tram del col·lector. 

Pel següent tram, que té una longitud de 330 metres que també discorren per 

terrenys ocupats per espècies herbàcies, tot i que en la majoria del tram es 

caracteritza per apropar-se a la vora de la riera. Aquest tram de col·lector finalitza a la 

mateixa EDAR i a la part final de recorregut el terreny deixa de tenir vegetació. 

Tan en el cas de l’emplaçament de l’EDAR com en el del col·lector els terrenys 

per on discorren no presenten cap complicació pel que es refereix a la preservació de 

la vegetació o l’interès paisatgístic o hidrològic de la zona. 

 

 

Figura 4. Arribada del segon tram del col·lector a l’EDAR 
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4.4 Classificació del sòl 

El terreny on s’emplaçarà l’EDAR és de domini públic. Pel que fa referència als 

col·lectors, el primer tram transcorre en part per un camp de conreu de domini privat, i 

el segon tram discorre en la seva totalitat per terrenys privats. La major part de les 

parcel·les es classifiquen com a sols urbans dins de la categoria de Domini Públic 

d’Equipaments, i són competència de l’Ajuntament de La Granyanella. 

 

4.5 Clima 

En el cas de La Granyanella, i bàsicament totes les poblacions de La Segarra, 

la zona presenta un règim pluviomètric particular. Hi ha precipitacions molt intenses 

concentrades en un espai molt reduït de temps, són els coneguts temporals de 

Llevant, perquè es produeixen a partir dels vents humits provinents de l’est amb un 

front fred situat darrera de les serralades litorals i prelitorals. 

Les temperatures mitjanes anuals es troben entre els 6 i els 24 ºC. A l’hivern 

són molt comunes les gelades que en general es produeixen a totes les comarques de 

la província de Lleida. La direcció dels vents acostuma a ser del nord i sovint van 

acompanyats de fronts freds provinents del centre i nord d’Europa. 

 

4.6 Geologia i geomorfologia 

Segons el que s’ha descrit a l’annex 2 “Geologia i geotècnia” els terrenys que 

envolten la població de La Granyanella estan formats bàsicament per argiles i llims, 

amb la presència de graves de diferents mides. 

Els paràmetres bàsics del sòl que s’obtenen amb el suport de bibliografia 

bàsica que al final de l’annex 3. Geologia i Geotècnia es mostra són els següents: 

 

Paràmetre Valor (unitats) 

Densitat ρ= 1,7 t/m
3
 

Permeabilitat K = 10
-5 

cm/s 

Resistència al tall sense drenatge Cu = 2,5 t/m
2
 

Capacitat càrrega admissible σ = 1,75 kp/cm
2 

Taula 3 Paràmetres geotècnics del sòl estudiat 
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4.7 Hidrologia 

Per a l’elaboració d’aquest projecte es tenen en compte terrenys que es 

caracteritzen per ser escenari del futur emplaçament de l’estació de depuració o 

d’algun dels col·lectors. En tots ells tan sols es troba que hi pot haver escorrentia 

superficial a la riera del Barranc dels Fiterols. És per això que l’estudi d’inundabilitat té 

en compte que l’emplaçament de l’EDAR es mantingui allunyat de la zona que es pot 

considerar perillosa. Pel que fa referència als col·lectors, a l’annex 2 s’ha comprovat 

que la profunditat del nivell freàtic no suposa cap problema, de totes maneres es tindrà 

en compte la presència d’aigua en episodis de grans pluges en períodes reduïts de 

temps que provocarien escorrenties importants per la riera. 

 

4.8 Característiques socioeconòmiques 

A la població de La Granyanella l’ocupació de la població es reparteix de la 

següent manera: un 23,44% es dedica al sector agrícola, un 17,19% a la indústria, un 

10,95% a la construcció i un 48,44% als serveis. 

Per una altra banda, si s’analitza aquest percentatge de població ocupada en 

comparació amb el de la comarca de la Segarra i Catalunya, destaca el sector de 

l’agricultura, que tot i haver disminuït al període 1996-2001, és el sector amb més  

oblació ocupada respecte la Segarra i Catalunya amb una clara diferència de 13 punts 

i 21 punts més a Granyanella, respectivament. El sector de la construcció també 

predomina sobre les proporcions de la Segarra i Catalunya, sent les diferències 

gairebé inexistents entre 0 i 1 punts. El sector de la indústria, tot i haver augmentat, el 

seu percentatge és inferior respecte el de la comarca i Catalunya, amb una diferencia 

bastant significativa amb el de la comarca, sent aquesta de 21 punts, i de 8 punts amb 

el de Catalunya. Finalment, el sector serveis tot i haver augmentat i ser el sector 

predominant al municipi, aquest té una proporció inferior a la catalana però superior a 

la de la comarca, amb 14 i 9 punts de diferència, respectivament. 

 

5. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES 

5.1 Identificació de les accions originadores d’impactes 

L’objectiu d’aquest annex és el d’identificar les accions que poden ser origen 

d’impacte sobre el medi que envolta l’ infraestructura projectada tant a la fase de 

construcció com a la posterior fase d’explotació i manteniment. 

Ens fixarem a la fase de construcció en els següents paràmetres o aspectes 

per decidir fins a quin punt s’afecta el medi: 

• Ocupació del terreny 
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• Ocupació de la zona d’obres 

• Moviments de terres i terraplenats 

• Transport de materials 

• Obres auxiliars i d’instal·lacions 

• Replens i compactacions 

• Reposició del terreny original 

• Manteniment àrees d’activitat auxiliars 

• Formigonats 

• Abocaments accidentals 

• Excavació del terreny per al col·lector 

• Construcció i instal·lació dels diferents elements de l’EDAR 

• Adequació de les zones de treball per al personal de l’obra. 

De la mateixa manera per a la fase d’explotació i manteniment: 

• Treball i ocupació de terreny de la maquinària 

• Processos de fermentació 

• Generació i transport de residus 

• Terreny ocupat per les instal·lacions permanents 

• Tractament de les aigües residuals 

 

5.2 Elements del medi afectats 

Tindrem en compte que els elements del medi que es poden veure afectats per 

les accions derivades de la construcció d’una estació depuradora són els següents: 

• La geologia i geomorfologia de la zona 

• El règim hidràulic actual de la riera del Barranc dels Fiterols 

• La fauna i la flora autòctons de la zona 

• El valor paisatgístic de la comarca 

• La qualitat de l’aire 

• La contaminació acústica 

• La diversificació socioeconòmica i cultural de les poblacions més 

properes. 

• Gestió de residus 

A partir de l’anàlisi de cada factor que pot produir un impacte negatiu sobre 

qualsevol dels elements descrits del medi s’avaluarà la gravetat de l’efecte i les 

possibles alternatives o solucions proposades per a cada cas. 
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5.3 Geologia i geomorfologia 

5.3.1 Fase de construcció 

Per al cas de la geologia i la geomorfologia en la fase de construcció el que 

més impacte produeix és el moviment de terres. S’haurà de recórrer al moviment de 

terres tan per a la construcció de l’EDAR com per els col·lectors i l’acondicionament 

del camí d’accés. 

En el projecte es tindrà present que per a la construcció de l’EDAR caldrà 

efectuar una excavació al terreny d’emplaçament de l’estació tal que s’hi puguin 

construir els edificis que contindran els diferents elements que la constitueixen. A més, 

caldrà excavar les rases per on aniran enterrats els col·lectors que transporten les 

aigües residuals cap a l’EDAR, així com els corresponents pous de registre. I per últim 

s’haurà d’eixamplar el camí d’accés a l’EDAR i anivellar per tal de reduir les 

irregularitats de la superfície i acomodar-lo a la correcta circulació dels diferents 

vehicles que s’utilitzaran per a l’obra. 

Per a l’excavació de les rases per als col·lectors es farà mitjançant les següents 

capes: 

• La capa inferior de 0,10 metres d’espessor que estarà formada per 

sorra amb l’absència de gruixos i és on descansarà el col·lector. La 

funció d’aquesta capa és la de repartir uniformement la càrrega del 

col·lector sobre el terreny i la d’evitar qualsevol irregularitat en el terreny 

que pugui danyar-lo. 

• Capa de material provinent de la pròpia excavació de 0,15 metres 

d’espessor a partir del recobriment total del col·lector. 

• La capa de material de la pròpia excavació que s’haurà de compactar al 

95%. 

No caldrà recobriment de formigó a la superfície, sinó reposició vegetal en tot el 

recorregut del col·lector. 

Segons l’estudi d’inundabilitat, serà necessari apujar la cota de l’emplaçament 

de l’EDAR mitjançant el terraplenat mitjançant material provinent de les rases del 

col·lector i la resta amb material d’importació. D’aquesta manera caldrà localitzar punts 

de préstec que no estiguin gaire allunyats de l’obra per abaratir costos. 

Per a l’acondicionament del camí d’accés, el moviment de terres és molt reduït, 

només es necessitarà excavar el talús en els primers 30 metres i terraplenar amb el 

mateix material de l’excavació, i en aquesta operació no caldrà el trasllat de material, 

ja que el que s’obtingui de l’eixamplament s’utilitzarà per anivellar i uniformitzar la 

superfície del camí existent per evitar les irregularitats. 

Per minimitzar l’impacte que aquestes excavacions produiran es procedirà a la 

separació del terreny més superficial (de 20 cm d’espessor inicials) i l’apilació apart de 
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la resta de materials excavats. D’aquesta manera es facilita la preservació de la 

cobertura vegetal del terreny. 

A l’emplaçament de l’EDAR es realitzaran talussos de pendents 1:1, i es 

descarta un terraplenat amb escollera de protecció a la llera de la riera perquè no serà 

necessari, només a l’obra de sortida. 

Dit això,s’aplicaran una sèrie de mesures correctores o preventives, segons el 

cas, que minimitzaran dins del possible, els impactes negatius de les accions 

descrites. 

En primer lloc s’aplicarà la teoria d’optimització del sòl, que fa referència a 

l’ocupació estrictament necessària de superfície de terreny per a efectuar les obres. Es 

delimitarà quin és aquest espai reservat a les obres i s’hi aplicaran les mesures de 

seguretat obligatòries d’acord amb l’actual normativa. 

El material sobrant de les excavacions serà traslladat a un emplaçament 

destinat a aquesta finalitat. En cas de no haver-hi cap, el criteri per escollir-ne un serà 

preferentment una zona deshabitada, a poder ser abandonada i sense cap interès 

paisatgístic o cultural. Tot i així aquest terreny només es podrà utilitzar per a 

l’abocament de material excedent de l’obra si disposa dels permisos que atorga 

l’autoritat competent. En el cas dels abocadors s’estudiaria la possibilitat de restaurar-

los un cop explotats i reintegrar-los al medi, preservant el seu valor ecològic. 

Com ja s’ha comentat, la cobertura vegetal de les zones excavades es 

preservarà a un espai diferent de la resta de terres i posteriorment es col·locaran al 

seu espai inicial o, en el seu defecte, a un espai reservat per la seva restitució. També 

hi haurà restitució vegetal als talussos que envolten l’EDAR per la seva preservació. 

La ubicació de plantes de formigó, si calguessin, i d’altres tipus de maquinària 

que poden abocar substàncies perjudicials pel medi, estarà a zones apartades de 

terrenys amb interès mediambiental. Es disposarà de mesures correctores com 

recollida d’oli i lubricants procedents de les maquinàries i tronetes estanques de 

recollida. Un cop finalitzades les obres es durà a terme un procés de neteja d’aquest 

espai destinat a la maquinària i la restauració amb una cobertura vegetal que eviti 

problemes d’erosió. 

Una bona base de partida per a portar a terme totes aquestes actuacions és la 

correcta formació i conscienciació del personal involucrat a les diferents tasques 

descrites i una bona planificació d’obra. 

 

5.3.2 Fase d’explotació 

Durant la fase d’explotació no es preveu cap moviment de terres, pel que no 

s’avaluen impactes mediambientals perjudicials en aquest aspecte. 
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5.4 Règim hidràulic 

5.4.1 Fase de construcció 

Respectar el règim hidràulic fa referència tan a les aigües superficials com a les 

subterrànies. En el primer cas es fa referència a l’escorrentia provinent de les pluges 

que discorre per la riera. Durant el procés de construcció aquesta no es veurà afectada 

en cap moment ni per les zones d’obra ni per el moviment constant de personal i 

maquinària. S’haurà d’avaluar si hi haurà contaminació apreciable pels abocaments 

incontrolats de restes de formigó o d’altres materials sobrants a l’obra. 

El segon cas es refereix a l’alteració que poden provocar les obres sobre les 

aigües subterrànies, on l’agent contaminant prové de la mateixa font descrita per les 

superficials. Si hi hagués infiltracions de contaminants, aquestes anirien més enllà que 

la superfície del terreny, sinó que podrien arribar a contaminar l’aqüífer. Aquest efecte 

perd importància si tenim en compte que en els estudis realitzats no s’ha detectat 

presència d’aigua a una profunditat propera. Tot i així s’han de tenir en compte 

episodis de pluja que provoquen creixements sobtats del nivell freàtic. 

Seria convenient que els elements de les obres que requereixin una certa 

profunditat s’alliberessin del nivell freàtic per a poder treballar en condicions òptimes. 

Per evitar contaminacions excessives de la riera o de l’aqüífer s’establirà que, 

donades les dimensions de l’obra, no es realitzin canvis d’oli a la maquinària a cap 

zona propera a terrenys propicis a ésser contaminats. Per això caldrà senyalitzar al 

projecte quines són aquestes zones que tenen perill de ser contaminades. 

 

5.4.2 Fase d’explotació 

El procés de sanejament escollit produeix com a residu fangs que s’acaben 

dipositant a sitges projectades per aquesta mateixa finalitat. Aquests fangs s’acaben 

traslladant a la planta de Cervera per a ser tractats convenientment. 

Cal recalcar que la instauració de la nova EDAR comportarà una millora més 

que significativa a la qualitat de l’aigua a la riera del Barranc dels Fiterols i al posterior 

riu d’Ondara, perquè s’evita l’abocament de les aigües residuals de la població sense 

tractar que s’està duent a terme fins ara. 

 

5.5 Preservació de la flora i fauna 

5.5.1 Fase de construcció 

La font principal d’impacte de la flora a la zona és la desbrossada i el moviment 

de terres que es produeixen durant la construcció que provoquen la desaparició de la 

coberta vegetal. 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 20 – Estudi d’Incidència Ambiental 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  14 

Aquesta coberta vegetal ja s’ha descrit que està composta per arbustos i pins 

blancs. Tot i que en les zones on es preveuen excavacions no es contemplen grans 

desforestacions, caldrà tenir en compte no malmetre més del que és estrictament 

necessari. D’aquesta manera caldrà delimitar clarament les  zones de maniobra de la 

maquinària i de moviment de terres, així com les de deposicions i apilaments de 

material sobrant perquè no ocupin zones de vegetació que no estigui previst restaurar 

després de l’obra. 

Pel que fa a la fauna, aquesta no es veurà afectada de forma directa, tot i així 

les nombroses comunitats d’aus de la zona seran perjudicades pel continu soroll 

provinent de les obres, així com de les tremolors provinents de les excavacions i 

trasllat de materials (tot i que s’ha descartat l’ús d’explosius). Seran les mateixes aus i 

la resta d’animals de la zona que migraran a zones més tranquil·les durant les obres i 

no caldrà en aquest aspecte cap mesura preventiva fora de l’ordinari. 

 

5.5.2 Fase d’explotació 

Durant la fase d’explotació no es preveuen impactes importants sobre la fauna i 

la flora de la zona. 

 

5.6 Valor Paisatgístic 

5.6.1 Fase de construcció 

Els factors que implicaran una variació del paisatge es redueixen als propis de 

moviment de maquinària, ocupació del sòl dels abocadors temporals, 

emmagatzematge i apilament de materials,obertura de rases per als col·lectors, etc. 

Tots aquests aspectes produeixen una variació del paisatge produint un impacte visual 

que es veurà incrementat a major moviment de terres que es produeixi. 

S’ha de tenir en compte que totes aquestes actuacions estan recollides al 

present projecte, i com s’ha dit, es delimitaran les àrees destinades a cadascuna 

d’elles. D’aquesta manera l’alteració del paisatge està clarament delimitada i és 

totalment reversible, ja que un cop finalitzada l’obra es durà a terme el procés de 

restauració del terreny afectat. 

Aquesta restauració consisteix bàsicament en la revegetació de la superfície de 

terreny ocupada per les diferents tasques de la fase de construcció. Aquesta vegetació 

consisteix en una capa d’uns 30 cm. de terreny procedent de la pròpia obra. A més, es 

podran realitzar plantacions d’espècies d’arbustos propis de la zona per tal de millorar 

l’aspecte estètic del paisatge alterat. 

Serà adient buscar llocs arrecerats i recollits per situar-hi l’emmagatzematge de 

materials i estacionament de maquinària, per tal que estiguin recollits de la vista 

general del paisatge. 
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En darrer lloc serà una bona opció escollir materials de composició i colors tals 

que siguin fàcils d’implantar a la zona i no produeixin una alteració de la uniformitat 

paisatgística típica de la zona. 

 

5.6.2 Fase d’explotació 

En la fase d’explotació l’element a destacar són els edificis que conformen 

l’EDAR. Tot i això cal destacar que l’emplaçament escollit per allotjar-la ja s’ha tingut 

en compte que estigui allunyat del nucli urbà i poc visible. A més, s’han aplicat les 

mesures descrites d’utilitzar materials que s’integrin fàcilment al paisatge. 

 

5.7 Qualitat de l’aire 

5.7.1 Fase de construcció 

L’empitjorament de la qualitat de l’aire de la zona es veu directament afectat pel 

moviment de terres, transport de materials i moviment de maquinària. Cal tenir en 

compte aquest aspecte perquè és especialment nociu per la població i en el nostre cas 

estem a una distancia reduïda del municipi. 

Per evitar l’aixecament de pols es recomana dins del possible regar la terra de 

les pistes d’accés i camins, sobretot a l’estiu. També cal transportar els materials a les 

caixes dels camions amb cobertes de lones per evitar que s’hi escampi la pols durant 

el transport. La maquinària haurà de ser avaluada amb inspeccions contínues per 

confirmar el seu bon funcionament i descartar pol·lucions excessives. 

 

5.7.2 Fase d’explotació 

En el procés de sanejament que utilitzarem per a la nostra depuradora es 

produeixen olors que poden resultar perjudicials pel benestar de la població que es 

trobi al voltant de la depuradora. Aquestes olors provenen en la majoria de les sitges 

que contenen els fangs que es produeixen com a resultat del procés de sanejament. 

Ara bé, el tractament biològic que es dur a terme produeix fangs amb un elevat grau 

de mineralització que, entre altres coses, redueix considerablement les males olors. 

A més, s’ha tingut en compte l’ ubicació de la planta a una distància prudent de 

la població per minimitzar aquest factor, i la predominança de vents és el nord, nord-

est, pel que les probabilitats que les olors arribin a la població són molt baixes. 
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5.8 Contaminació acústica 

5.8.1 Fase de construcció 

Els productors de sorolls durant la fase de construcció són la maquinària i els 

vehicles que tenen lloc a l’obra. Concretament, els nivells de sorolls emesos poden 

oscil·lar entre els 70 i els 80 dB. d’intensitat per a una distància d’uns vint metres. 

Aquesta contaminació acústica no és permanent a la zona, ja que tan bon punt acaben 

les obres el soroll desapareix. 

Durant la fase de construcció es revisaran els vehicles, com ja s’ha comentat, 

per comprovar el seu correcte estat de manteniment. A més s’establirà un horari 

concret de feina de tal manera que les sobres transcorrin sempre en horari laborable i 

no pertorbin les hores de descans de la població. 

 

5.8.2 Fase d’explotació 

Els elements de la depuradora que contribueixen a augmentar els nivells 

acústics de la zona són bàsicament les bombes d’elevació i els bufants d’aeració. Es 

contempla al projecte situar-los dins d’un edifici estanc capaç de reduir els sorolls a 

l’exterior. 

La contaminació acústica és un altre dels factors que han contribuït a l’elecció 

de l’emplaçament escollit, ja que la població es troba a una distància prudent de la 

depuradora i aquesta està força recollida per reduir els sorolls que emet. 

El personal de la planta es trobarà fora de l’edifici on es produeixen aquests 

sorolls i s’instal·laran portes insonoritzades. 

 

5.9 Diversitat socioeconòmica i cultural 

Durant la construcció s’emetran partícules de pols perjudicials per la salut de la 

població dels voltants, a més, els nivells acústics seran força més elevats que abans. 

La majoria d’aquests sorolls provindran de la maquinària empleada a l’obra, que a més 

interferirà amb les activitats quotidianes de la població, és per això que cap parcel·la 

privada podrà quedar inaccessible i si cal, es plantejaran rutes alternatives de pas de 

la maquinaria cap a l’obra. 

S’haurà d’expropiar el tram del col·lector que transcorre per terreny privat. A 

part d’això, cap servei es veurà afectat per les obres. Es preveu la contractació de 

població de la zona que es farà de manera immediata i temporal, afavorint el 

dinamisme laboral de la comarca. 
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5.10 Gestió de residus 

5.10.1 Fase de construcció 

Ja s’ha comentat que durant la fase de construcció es produiran una sèrie de 

residus que hauran de ser o bé tractats o bé traslladats a algun emplaçament on 

puguin ser tractats. Aquests residus bé poden ser olis de maquinària com restes de 

formigons o terres sobrants, i la susceptibilitat amb la que es tracten marcaran 

l’impacte que els mateixos produeixen a l’entorn on es produeixen. 

Durant la construcció s’haurà de tenir especial cura en la recollida i transport 

dels residus. Per això s’establiran uns protocols d’actuació per a cada tipus de residu 

majoritari a l’obra que haurà de ser supervisat pel personal pertinent. Pels olis de la 

maquinària s’utilitzaran tronetes estanques de recollida, per les formigoneres 

s’instal·laran bases de decantació per la neteja de formigons sobrants. 

 

5.10.2 Fase d’explotació 

 Amb el procés de sanejament que s’aplicarà a la nostra EDAR es produeixen 

una sèrie de residus que mereixen un tractament ja sigui a la pròpia depuradora o bé 

amb transportant-los cap a una planta de tractament especialitzada. 

Seguint el circuit de sanejament de al planta el primer residu que ens trobem és 

el material retingut en el tamisat i el desbast de l’afluent. Aquests materials són 

dipositats pels propis elements del tractament en un contenidor que posteriorment serà 

traslladat cap a l’abocador en el procés de manteniment de la planta. El següent residu 

que es produeix, i el més important, són els fangs que es troben a la sitja de fangs 

destinada a contenir els elements sobrants del reactor un cop s’ha produït la 

recirculació del tractament. De la mateixa manera que amb els primers residus, els 

fangs també seran traslladats cap a una planta especialitzada amb el seu tractament. 

La instal·lació d’un procés de tractament de fangs a la depuradora de La Granyanella 

seria inadequat econòmicament degut a l’escassa quantitat de fangs que es 

produeixen. 

La recollida i transport de residus correspon a les actuacions de manteniment 

de la planta. 

 

6. Programa de Vigilància Ambiental 

6.1 Objectius 

Els objectius del Programa de Vigilància Ambiental (PVA) es concreten en: 

• Verificació dels impactes inicials previstos i concreció dels paràmetres 

de seguiment de la qualitat dels elements afectats. 
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• Control de les mesures correctores previstes a l’Estudi d’Impacte 

Ambiental (EIA) i a la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA). 

• Definició de les mesures correctores per als nous impactes no previstos. 

 

6.2 Verificació dels impactes inicials previstos 

En l’Estudi d’Impacte Ambiental hi ha recollits tots els impactes ambientals 

previstos durant les fases de construcció i explotació de la planta. 

En el cas del desenvolupament de noves verificacions d’impactes ambientals 

que no estiguin previstos a l’EIA, així com de les corresponents mesures correctores, 

aquests s’inclouran tant a la figura representant de l’Agència Catalana de l’Aigua com  

a la Direcció Facultativa. 

6.2.1 Paràmetres de seguiment 

L’avaluació dels impactes es realitzarà mitjançant els criteris establerts per a 

cada element susceptible de produir un impacte ambiental negatiu. 

El programa de vigilància ambiental estableix per a cada element en la seva 

presència en l’espai i el temps les següents premisses: 

• El paisatge s’avaluarà atenent el grau d’integració del projecte. 

• La contaminació acústica, on el paràmetre de seguiment ve definit per 

una Leq (de 8 a 22 hores), no ha de superar els 65 dB a dos metres de 

façana. 

• El medi natural, que serà avaluat a partir dels estudis que tenen en 

compte les afectacions a la flora i la fauna de la zona, s’estudiaran els 

biòtops eliminats i es farà un seguiment del medi natural. 

• Per a l’efluent, l’objectiu final serà complir el límit preestablert de DBO 

previst al projecte. Els nivells de MES s’hauran de controlar durant la 

fase de construcció perquè no superin uns nivells que passin a resultar 

perjudicials. 

 

6.2.2 Control d’aplicació de les mesures correctores 

A partir del grau de seguiment dels elements que provoquen un impacte 

ambiental s’arriba a trobar el grau d’aplicació de les mesures. 

Aquest control es farà tan a la fase de construcció com a la d’explotació, pel 

que l’evolució en l’espai i el temps estarà en possessió del promotor en un cronograma 

de mesures correctores que reflectirà en cada moment l’estat i el grau d’aplicació de 

les mesures. 
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En el cas d’ineficiència de les mesures correctores i preventives es procedirà a 

la definició de noves mesures correctores. 

Per arribar al degut compliment de l’aplicació de les mesures es proposen una 

sèrie d’activitats: 

- Integració del projecte: s’hauran de complir els següents objectius: 

o Privilegiar l’aprehensió del paisatge des del punt de vista dels veïns 

o població permanent que veu afectada la seva qualitat de vida. 

o Buscar la reducció sistemàtica de la zona d’impacte paisatgístic. 

o Tenir en compte les necessitats i voluntats de les autoritats locals, 

dins de la mesura dels seus arguments. 

o No considerar l’ordenació paisatgística com una disfressa 

sistemàtica, sinó més aviat com quelcom que pot variar segons les 

circumstàncies locals. En aquest cas, caldrà adaptar-se al paisatge 

existent. 

o L’adaptació del paisatge no es restringirà a la plantació de vegetació 

sinó que serà més aviat ambiental, entenent-ho com el resultat de la 

interacció d’un mitjà que és, a l’hora, humà i sociopolític. 

- Pla d’Obra Ambiental: s’ha de dissenyar de manera contigua al Pla d’Obra 

Constructiu. El proporciona l’empresa constructora contractada i recull les 

activitats que s’efectuaran en el transcurs de la construcció del projecte. 

Presenta uns condicionament fixats pels treballs d’execució de l’obra i pels 

mateixos elements que integren el medi, sotmesos a la llei de la naturalesa 

amb les seves particularitats.  

Per a la redacció d’aquest pla es parteix que la majoria d’impactes previstos 

a l’obra han estat previstos i corregits en la redacció del projecte. Cal tenir 

en compte que és en la fase de construcció quan més s’ha de tenir cura del 

medi. La premissa bàsica que es seguirà és simplement el fet que la millor 

correctora d’un impacte és precisament no produir l’impacte i que quan 

s’han de prendre mesures correctores, s’han de dur a terme el més aviat 

possible per evitar impactes secundaris no desitjats. 

Per tant, no es pretén dissenyat un pla d’obra clàssic, en el nostre cas l’ 

incidència de les actuacions es valorarà qualitativament a: 

o Període òptim: quan les condicions climàtiques siguin idònies per 

l’aplicació de mesures correctores. 

o Període practicable: quan, encara que els factors meteorològics no 

siguin del tot favorables , s’accepta l’execució de l’actuació. 

o Període inviable: quan les condicions climàtiques són desfavorables 

i, per tant, es recomana aturar l’obra. 

o Període d’alta sensibilitat: període prohibitiu per a l’aplicació de 

mesures correctores. 

- Realització d’informes periòdics: serveixen per avaluar l’estat actual de les 

mesures correctores i l’evolució que tenen al llarg del temps. 
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Es realitzarà un balanç comparatiu on es posarà de manifest l’actuació de 

les mesures correctores previstes en l’EIA respecte a l’actuació d’aquestes 

durant la fase de construcció. Si hi hagués divergències entre les dues 

actuacions, s’haurien de proposar mesures correctores de major eficàcia. 

Es valoraran les condicions en les que s’ha efectuat les mesures 

correctores pel que fa a les incidències estacionals reflectides al Pla d’Obra, 

és a dir, si en el transcurs de la construcció una actuació correctiva s'ha 

realitzat en el moment declarat, ben òptim, bé d'alta sensibilitat en ambdós 

plans d'obra. 

Finalment es descriuran els possibles impactes produïts durant la realització 

de la depuradora i no controlades en un estudi ambiental. Immediatament 

es proposaran noves mesures correctores. Es tractarà de sintetitzar en 

cada informe tota la informació recollida anteriorment referida a: 

o Mitjans impactats 

o Impactes ocasionats sobre el medi 

o Actuacions de les mesures correctores 

o Valoració del Pla d’Obra Ambiental i Constructiu. Paral·lelismes i 

divergències abans i durant la fase de construcció. 

o Conclusions i noves aportacions. 

- Realització d’un seguiment fotogràfic: s’inclou als informes que es lliuren 

periòdicament i en ell queda reflectit l’estat inicial del medi abans de l’inici 

de qualsevol obra, de tal manera que serveixi de referència pel moment en 

que finalitzi la fase de construcció. Servirà com un sistema d’avaluació 

visual de l’evolució de les obres i de la correcta aplicació de les mesures 

correctores. 

 

7. Avaluació dels impactes 

Delimitació zones de moviment de maquinària 

S’acotaran les zones de moviment de maquinària abans de la fase de 

construcció. Hi haurà un control constant del compliment de l’ús d’aquestes àrees i el 

Contractista haurà de sol·licitar degudament l’ampliació de la mateixa zona o l’obertura 

de nous camins de pas. 

Es considerarà inadmissible el moviment incontrolat de tota maquinària i en 

especial aquella que pugui malmetre l’espai natural exterior a la zona de maniobres. 

S’instal·laran mitjans de protecció, si cal, en aquells llindars susceptibles a ser 

traspassats. 

Control zones d’instal·lacions i estacionament de maquinària 

Es controlaran periòdicament aquestes instal·lacions i amb especial atenció els 

canvis d’oli de la maquinària i els residus que es produeixin a la zona. S’haurà de 

vigilar que no es produeixin abocaments a la zona de forma incontrolada i els olis 
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abocats per les màquines haurà de ser tractat a una planta especialitzada. S’haurà de 

comprovar la destinació dels residus traslladats de l’obra de tal manera que sigui un 

lloc autoritzat o un abocador destinat a aquesta mateixa finalitat. 

No s’acceptarà la presència de cap tipus de residu que tingui com a 

procedència la mateixa zona d’obres i es comprovarà el correcte destí de les 

substàncies contaminants i dels residus en general, així com les activitats de 

manteniment de la maquinària pertinents, etc. 

Control dels llaciments arqueològics 

Si durant la fase de construcció s’hi trobessin restes arqueològiques l’Equip de 

Control i Vigilància té l’obligació d’informar a l’arqueòleg especialista que s’encarregarà 

de determinar les actuacions a adoptar per la correcta preservació del descobriment. 

Els elements inventariats no podran ser malmesos per cap mena d’actuació 

relacionada amb l’obra. 

Control contaminació acústica 

S’hauran de controlar els horaris de les actuacions de l’obra que comportin més 

soroll de tal manera que coincideixin amb l’horari laboral habitual, entre les 8 i les 20 

hores, com a norma general. En cas que fessin falta treballs nocturns, el contractista 

haurà de demanar el permís necessari a l’autoritat pertinent. 

Aquests límits acústics vénen definits pel Reial Decret 212/2002, del 22 de 

febrer, que determina les emissions sonores de l’entorn degudes a la maquinària que 

realitza feina a l’aire lliure. 

Control de pol·lució 

Per reduir la pol·lució de l’aire que provoca la circulació de maquinària pels 

camins que no estan asfaltats, que són la majoria, es procedeix al reg de la superfície. 

S’aplicarà un control constant de les partícules de pols emeses per poder optimitzar 

l’ús de l’aigua que s’aplica durant el procés de reg, així com la procedència de la 

mateixa aigua. 

No es permetrà l’acumulació de núvols de pols en les zones de vegetació ni les 

que estiguin urbanitzades. 

Control de desbrossada del terreny 

La primera etapa de la fase de construcció és la de retira la capa superficial del 

terreny, és a dir, l’extracció del sòl vegetal. El gruix d’aquesta capa variarà segons el 

substrat on es trobi i s’aplicarà un control diari d’aquest procés. El gruix mínim de 

terreny retirat depèn de la zona considerada apta. Caldrà establir un control especial 

en la mesura d’evitar que es barregin els sòls vegetals amb les terres de rebuig. En 

cas de contaminació, aquesta no podrà ser superior al 20%. 
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Les terres de rebuig s’hauran de portar al seu punt d’abocament establert pel 

director d’obra i queda terminalment prohibit realitzar-ho a qualsevol altre lloc que no 

estigui destinat a realitzar aquesta funció. 

Demolicions i explanacions 

Tots els materials provinents de demolicions i excavacions d’explanacions 

s’hauran de traslladar a abocadors autoritzats de la mateixa manera que s’ha descrit 

anteriorment amb la desbrossada del terreny. Aquest abocador comptarà amb una 

regulació d’entrada i sortida de personal controlant la seva identificació i assegurant la 

seva pertinència a l’obra. 

Els abocadors, un cop finalitzada la fase de construcció s’hauran de restaurar i 

integrar a la natura condicionant-los segons les necessitats de l’entorn. 

En el cas d’excavació de talussos, aquests s’hauran de condicionar en cas de 

perill de lliscament de falca, però no s’esperen actuacions d’allisament ni recobriment 

amb formigó. Es col·locarà un cobriment vegetal per evitar la fuga de fins amb els 

episodis de pluja. 

Quedarà del tot prohibida tota acció d’abocament de material extret per la 

construcció dels talussos a indrets que no estiguin destinats a aquesta finalitat. 

S’haurà de comprovar el correcte transport d’aquest material sobrant juntament amb la 

corresponent tasca de manteniment de la maquinària. 

Construcció dels col·lectors 

Durant la fase de construcció dels col·lectors, s’hauran de respectar la resta de 

serveis afectats amb l’obertura de les rases i indicar apropiadament la localització i 

advertir dels perills que comporten mentre restin obertes. 

Per a que la cobertura vegetal extreta pugui ser restituïda haurà de comptar 

amb una profunditat d’excavació mínima que n’asseguri la seva preservació. En cas de 

no poder adequar-la a la nova situació, hauran de ser degudament transportades cap 

a un punt d’abocament certificat per a tal finalitat. 

És imprescindible assegurar la restitució total del terreny i que no hi quedi cap 

tipus de residu procedent de la construcció. 

Qualsevol material de rebuig haurà de ser transportat i abocat a un 

emplaçament autoritzat. 

Ubicació d’abocadors, zones de préstec i apilaments temporals. 

El contractista que vulgui disposar d’un emplaçament per utilitzar-lo com a 

abocador haurà de tenir el consentiment del director d’obra, a més de l’organisme 

autonòmic competent i el propietari de la parcel·la disposada com a abocador. 
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Per a que aquest emplaçament es pugui dedicar a l’abocament de materials de 

rebuig com els que s’han citat, s’hauran de presentar els següents documents: 

• Sol·licitud de concessió 

• Memòria sobre l’ impacte ambiental 

• Projecte de restauració ambiental 

• Una revisió de l’Equip de Control i Vigilància 

Pel que respecta a la ubicació òptima de l’abocador, es tindran en compte els 

següents aspectes: 

• Àrees poc exposades a la vista del paisatge on es minimitzi l’impacte 

visual. 

• Capacitat suficient per a l’emmagatzematge demanat i evitar el 

fraccionament d’àrees. 

• Possibilitat de restaurar en el màxim possible la cobertura vegetal i 

forestal inicial. 

• Respectar els règims hídrics de la parcel·la i possibilitat de drenatge. 

• Emplaçaments geotècnicament aptes. 

Una vegada complerta la seva funció de receptor de residus de la construcció, 

l’emplaçament haurà de ser objecte d’un procés de restauració. En ell s’establirà les 

condicions que s’apliquen a les terres que conformaven la cobertura vegetal abans de 

ser extretes. S’haurà d’assegurar un nou emplaçament on es pugui realitzar l’estesa 

de la terra vegetal per a la seva restauració. La pendent del talús de l’abocador haurà 

de ser de la relació 3:2 per mantenir la vegetació fins el moment de la seva retirada. 

Els paràmetres de control seran els aplecs no previstos, el sistema 

d’emmagatzematge dels materials no perillosos i les àrees de préstec. 

No es permetrà qualsevol activitat d’apilament o abocament de material a 

zones que no estiguin condicionades a aquest ús. 

Control de la qualitat de les aigües 

Per aquest estudi s’analitzaran les incidències que la fase de construcció pugui 

ocasionar sobre el curs hídric més proper. Es requerirà un mostreig semestral de la 

zona d’estudi.  

Es tindrà en compte que els processos relacionats amb la construcció de la 

depuradora no afectin ni contaminin el curs d’aigua ni degradin el medi hídric de la 

zona. 

Per tal d’evitar possibles alteracions de la qualitat de les aigües es duran a 

terme controls a l’afecció de la llera i al llit per l’obra i la neteja de les obres. 

Si es dugués a terme qualsevol modificació en els paràmetres citats, s’hauran 

de replantejar novament les mesures correctores. 
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Manteniment de serveis i servitud 

Aquelles finques o terrenys que en l’actualitat disposin d’accés no podran 

deixar de tenir-lo durant les obres i no es permetrà cap alteració d’aquests terrenys, 

assegurant la reposició immediata de qualsevol servei afectat. 

Seguiment de la restauració dels terrenys afectats per les obres 

S’haurà d’efectuar un seguiment de les següents actuacions: 

• Tota estesa de terra vegetal a les superfícies rústiques i agrícoles. 

• Les retirades de terra vegetal, controlant que es faci en la profunditat 

establerta i evitant sobrexcavacions.  

• L’execució de les obres haurà d’estar en sintonia amb la resta 

d’activitats que es realitzen a la zona, pel que s’evitaran grans volums 

de trànsit a l’època de sembra. També s’haurà de tenir en compte els 

extrems climatològics de la zona, evitant la màxima calor i 

acondicionant les obres pel màxim fred. 

 

8. CONCLUSIONS 

Per tot el que s’ha exposat en aquest annex, els resultats de l’Estudi 

d’Incidència Ambiental es poden concloure afirmant que no hi ha cap acció al projecte 

que sigui origen d’un impacte sever a l’ambient. 

Així doncs s’exposa que tot impacte negatiu a tenir en compte prové de la 

pròpia planta depuradora, entenent-la com a infraestructura, i els productes de rebuig 

que apareixen durant la seva explotació. Tanmateix s’assegura que són precisament 

aquests fangs produïts durant el procés de sanejament els que justifiquen la finalitat 

bàsica del present projecte, que és la necessitat de construcció d’una estació 

depuradora d’aigües residuals a la població. 

I de la mateixa manera que és la pròpia planta l’origen dels impactes negatius a 

l’ambient, podem afirmar que també n’és l’origen dels positius, tenint en compte que 

aquests es basen en la millora de la qualitat de l’aigua abocada als cursos hídrics 

millorant substancialment l’aigua del curs fluvial aigües avall del punt d’abocament. 

Per a totes les afeccions localitzades durant la fase de construcció, s’han 

explicat les seves respectives mesures correctores o bé preventives que tenen com a 

finalitat evitar la incidència o bé minimitzar al màxim els seus efectes. 

Amb tot, aquest annexe conclou que l’ implantació d’una EDAR a la població de 

la Granyanella contribueix sensiblement a la qualitat de vida de la població així com a 

la preservació i potenciació del medi, i que el conjunt d’impactes ambientals, aplicant 

les mesures preventives i correctores, resulten ambientalment compatibles amb 

l’entorn on succeeixen. 
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S’espera que l’Estudi d’Incidència Ambiental presentat no trobi cap entrebanc 

en el seu procés d’autorització i validació per part de les autoritats competents. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Donada la situació del paisatge del territori que és objecte de treball, 

l’Administració Pública serà l’encarregada de marcar i definir les restriccions en el 

present projecte. 

El PEIN delimita aquelles zones d’interès pel seu gran valor ecològic a 

Catalunya i prohibeix la modificació del seu estat natural provocada per qualsevol 

activitat del projecte. 

Per a concebre l’obra com a viable s’hauria d’identificar les zones que es 

tracten com a cel·les independents. Es consideraria prohibida qualsevol intervenció s i 

pel contrari es tractessin d’illes connectades. 

 

2. OBJECTIU 

En aquest annex es presenten les zones afectades pel projecte tan des del 

punt de vista constructiu com per la posterior fase d’explotació i manteniment. 

 

3. AFECCIÓ A LA LLERA 

Cap obra de construcció preveu afectar la llera on es projecta la nova estació 

depuradora. L’únic aspecte on podria aparèixer alguna interferència és amb 

l’abocament de les aigües ja depurades a l’actual riera del Barranc dels Fiterols.  

A l’annex 15 “Expropiacions i serveis afectats” es recull la superfície de domini 

públic afectada i el tipus d’afecció produïda. 

 

4. AFECCIÓ A LES ZONES PEIN I ZMT 

Aquestes zones abracen totes les que compleixen que no afecten a la llera 

pública, però que es diferencien per tenir afeccions a zones marítimo-terrestres (ZMT) 

o perquè estan incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 



 

 

 

                  ANNEX 22: PLA D’OBRA 



Id Nombre de tarea

1 INICI DE LES OBRES

2 COL·LECTORS

3 REPLANTEIG

4 DESVIACIÓ SERVEIS

5 ESBROSSADA

6 EXCAVACIÓ DE RASES

7 INTAL·LACIÓ DE CANONADES

8 REBLERT I COMPACTACIÓ

9 EDAR

10 OBRA CIVIL

11 MOVIMENT DE TERRES PARCEL·LA

12 POU DE BOMBAMENT I PRETRACTAMENT

13 REACTOR BIOLÒGIC

14 SITJA DE FANGS

15 EDIFICI DE BUFANTS

16 TRONETA DE SORTIDA

17 BYPASS Y CONDUCCIONS

18 URBANITZACIÓ DE LA PARCEL·LA

19 EQUIPS MECÀNICS

20 POU DE BOMBAMENT I PRETRACTAMENT

21 REACTOR BIOLÒGIC

22 DECANTADOR SECUNDARI

23 SITJA DE FANGS

24 EDIFICI DE BUFANTS I CONTROL

25 EQUIPS ELÈCTRICS

26 PROVES DE FUNCIONAMENT

27 SEGURETAT I SALUT

28 FINAL DE L'OBRA

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16
trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 5 trimestre 6 t

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Pla d'Obra
Fecha: dom 26/06/11
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,12H CAP DE COLLA DE OBRA CIVILA011P0000

 €31,46H CAP DE COLLA DE MUNTATGES ELECTROMECÀNICSA011P2000

 €28,14h OFICIAL 1AA0121000

 €28,14h OFICIAL 1A ENCOFRADORA0123000

 €22,51h OFICIAL 1A JARDINERA012P000

 €23,39h OFICIAL 1A A012P1000

 €23,67h OFICIAL 1A PALETAA012P2000

 €28,14h OFICIAL 1A ENCOFRADORA012P3000

 €28,14h OFICIAL 1A FERRALLISTAA012P4000

 €25,07H OFICIAL 1A COL.LOCADORA012P7000

 €25,48H OFICIAL 1A MUNTADORA012PM000

 €25,07H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAA012PN000

 €24,85h OFICIAL 1A JARDINERA012PP000

 €23,80h AJUDANT D'ENCOFRADORA013P3000

 €23,82h AJUDANT DE FERRALLISTAA013P4000

 €24,43H AJUDANT DE MUNTADORA013PM000

 €23,47h AJUDANT DE JARDINERA013PP000

 €23,73H AJUDANTA013PU001

 €20,49H MANOBREA0140000

 €20,49H MANOBREA014P0000

 €21,75H MANOBRE ESPECIALISTAA0150000

 €21,75H MANOBRE ESPECIALISTAA015P0000

 €20,14h PEÓ JARDINERA016P000

 €20,14h PEÓ JARDINERA016PP000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €122,99H RETROEXCAVADORA DE 250 HP, AMB MARTELL DE
1000 KG A 1500 KG

C110P2002

 €84,66H EXCAVADORA-CARREGADORA DE 250 HP TIPUS
CAT-235 O SIMILAR

C1310022

 €58,00H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-996 O
SIMILAR

C131P0006

 €63,26H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O
SIMILAR

C131P0033

 €71,42H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA
MITJANA

C131P1120

 €59,71H PALA CARREGADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA
MITJANA

C131P1220

 €47,50h RETROEXCAVADORA PETITAC131P5010

 €64,31h RETROEXCAVADORA MITJANAC131P5020

 €68,08h RETROEXCAVADORA MITJANA SOBRE ERUGUESC131P5220

 €46,94H RETROEXCAVADORA DE 50 HPC131PU020

 €41,73H PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KGC133P0015

 €89,67h MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANAC133P1200

 €58,90h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,DE 8 A 10 TC133P5080

 €64,65h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,DE 10 A 12 TC133P50A0

 €70,28h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,DE 12 A 14 TC133P50C0

 €41,73H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGC133PU070

 €46,41H TRACTOR AMB EQUIP PER A TRACTAMENT DEL
SUBSÒL

C1502P002

 €39,78H HIDROSEMBRADORAC1502POO1

 €54,90H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 TN (7,3 M3)C150P0003

 €70,35H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 TC150P0050

 €49,62h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TC150P1700

 €56,38H CAMIO CISTERNA DE 6 M3C150P2D00

 €63,07h CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3C150P2E00

 €56,38H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 LC150P2U10

 €56,50H CAMIÓ GRÚA DE 5 TC150P3U10

 €28,14h BITUMINADORA AUTOMOTRIU PER A REG ASFÀLTICC1702DU0
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,81h ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADAC170E00U

 €26,13H COMPRESOR DE 7 M3 AMB 2 VIBRADORS INTERNS DE
FORMIGO

C170P0005

 €7,58H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓC170P0006

 €151,25h CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARC170P1100

 €6,97h FORMIGONERA DE 165 LC170P5600

 €4,09M3 TAXA DE GESTIÓ DEL MATERIAL VEGETAL
RESULTANT DE PODES I ESBROSSADES

C180P0002

 €10,36H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS
INCLOSOS

CZ11PU001
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00l AIGUAB011P1000

 €6,43KG DE PINTURA ACRÍLICA PER INTERIORSB012P0001

 €43,07M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

B031P0040

 €0,02kg SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A
FORMIGONS

B031P1010

 €0,03kg SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

B031P2020

 €0,02KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5
MM

B031P2500

 €28,47M3 SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3 MMB031PU100

 €0,02kg GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

B033P1Q10

 €0,02KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 60 A
80 MM

B033P2300

 €22,46m3 TOT-U ARTIFICIALB037P2000

 €12,87M3 TERRES DE PRÈSTEC ADEQUADESB038P0001

 €35,17t BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE
PEDRA CALCÀRIA SENSE CLASSIFICAR

B044P2G00

 €0,28KG CIMENT COLA GRISB051COLG

 €0,10kg CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN
SACS

B051P4301

 €0,23kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 60% DE BETUM,
TIPUS ECR-1

B055U020

 €82,72M3 FORMIGO HM-15, CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANULAT MAXIM 20 MM, INCLOS TRANSPORT A
L'OBRA

B060P1501

 €83,19M3 FORMIGÓ HM-15, DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A
LA COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA.

B060PU110

 €86,59m3 FORMIGÓ HM-20/B/12/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

B064P1060

 €84,25m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

B064P1080

 €88,00M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>275 KG/M3 CIMENTB065P2051
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 24/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,34M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+H

B065PVH30

 €96,32M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA
AMB 380KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ DE
VOLUM 1:0, 5:4

B070PA8B1

 €760,50M3 PASTA DE GUIX PER ENLLISCARB070PA8B2

 €98,39M3 MORTER M-80B071B8001

 €1,40kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MMB0A1P4200

 €1,76kg CLAU D'ACERB0A3P1000

 €0,91KG ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LÍMIT ELÀSTIC >=5100
KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES

B0B2PA000

 €6,48m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 30 X 15 CM D: 10 - 10 MM B 500 T 6 X 2.2 M
UNE 36 092:1996

B0B3P40C7

 €5,62M AMORTITZACIO DE TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10
USOS

B0D2P1030

 €0,94u PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

B0D6P25A0

 €7,11m2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOSB0D8P1680

 €3,16U MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE PERICO DE
REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A 150 USOS

B0DFP8H0A

 €0,47u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A
PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250 CM

B0DZP0600

 €1,40l DESENCOFRANTB0DZPA000

 €1,15U BLOC SPLIT COLOR SORRA FORADAT LLIS, DE
40x20x20 CM, PER A REVESTIR

B0E244L1

 €0,14U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIRB0F1PD2A1

 €9,65M BIGUETA DE FORMIGO PRETENSAT DE 17/18 CM
D'ALÇARIA, AMB ARMADURA ACTIVA DE TENSIO
COMPRESA ENTRE 6125 I 9625 KP

B4LFP0402

 €3,99M REVOLTONS DE MORTER DE CIMENT PER A UN
INTEREIX DE 70 CM, I ALÇARIA DE 17 CM

B4LZP570H

 €0,11U TOTXANA 9X14X29B6BP0001

 €3,74M2 SUPERMACHEMBRATB6BP0003

 €9,36M2 TEULA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ
IMPERMEABILITZANT TIPUS ONDULINE

B6BP0004

 €5,51M2 MAO DE DOBLE FORAT DE 8 CM DE GRUIXB6BP0013
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 24/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,68M2 RAJOLA DE GRES DE 30 X 30 CMB6R30X30

 €9,95M JUNTA HIDROXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓB7J1U102

 €3,57M PEÇA DE FORMIGÓ PER A VORADA, DE 9-12 X 20 CM,
TIPUS T-1 SÈRIE 1a

B9B11U04

 €23,56M2 PEÇA RECTANGULAR DE 40X40 DE PEDRA ARTIFICIALB9BP0001

 €4,94m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmB9E1U001

 €611,68UT PORTA DE UNA SOLA FULLA DE MIDES 2,10 X1AMB
BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER,
AÏLLANT INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA
INTERIOR I EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER
PINTADA AL FORN, ANCORADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4

BAR1PDEA2

 €257,94M2 FINESTRA DE CARPINTERIA D'ALUMINI
NORMALITZADA A BASE DE MARC FIXE
D'ESTRUCTURA TUBULAR I FINESTRES FIXES I
PRACTICABLES, ACABADA EN LACAT DE COLOR A
ESCOLLIR I VIDRE LÀMINAT DE 6+6.

BAR1PDEA3

 €178,83M2 REIXA D'ACER PINTAT FORMADA PER BARRES
LLISSES DE 12 MM I PASSAMÀ DE 30 X 6 MM

BAR1PDEA4

 €159,73U ANELL PREFABRICAT DE 60 CM D'ALÇARIA I D=120 CMBDD1PU003

 €120,10U ANELL PREFABRICAT DE 100 CM D'ALÇARIA I D=100
CM

BDD1PU007

 €390,78U BASE DE POU DE REGISTRE D 100BDD1PU0U5

 €187,07U CON PREFABRICAT DE REDUCCIO DE D=120 CM A
D=60 CM

BDD1PU0UA

 €112,65U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 60 CM DE
DIAMETRE, DE FONERIA DUCTIL, PER A CARREGA DE
RUPTURA DE 40  T  I PESTELL

BDDZP0002

 €6,84U GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE
ARMAT DE 300X300X300 MM

BDDZP9001

 €23,40UT MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DE 40 X 40BDDZPTA40

 €1,05M PART PROPORCIONAL DE PROBA D'ESTANQUEITAT
ENTRE POUS DE REGISTRE FINS UN MAX. DEL 40 %

BFB1PAAAA

 €19,39M TUB DE POLIETILÈ DE D.E.315 DOBLE CAPA
CORRUGAT, UNIÓ AMB MANEGUET

BFB2P0315

 €29,95U ARBUST GRAN >1MBR47P2005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 24/06/11

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €92,11m3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

D060P0021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,92500/R 21,750001,100A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 23,92500 23,92500
Maquinària:

4,18200/R 6,970000,600C170P5600 =xFORMIGONERA DE 165 Lh

Subtotal... 4,18200 4,18200
Materials:

180,000B011P1000 =xAIGUAl

13,000000,02000650,000B031P1010 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A
FORMIGONS

kg

31,000000,020001.550,000B033P1Q10 =xGRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

kg

20,000000,10000200,000B051P4301 =xCIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN
SACS

kg

Subtotal... 64,00000 64,00000

COST DIRECTE 92,10700

92,10700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,23m3 MORTER CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA ,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

D070P1821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,75000/R 21,750001,000A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 21,75000 21,75000
Maquinària:

4,87900/R 6,970000,700C170P5600 =xFORMIGONERA DE 165 Lh

Subtotal... 4,87900 4,87900
Materials:

200,000B011P1000 =xAIGUAl

45,600000,030001.520,000B031P2020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

kg

38,000000,10000380,000B051P4301 =xCIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN
SACS

kg

Subtotal... 83,60000 83,60000

COST DIRECTE 110,22900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 24/06/11

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

110,22900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2

D0B2PA100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14070/R 28,140000,005A012P4000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAh

0,11910/R 23,820000,005A013P4000 =xAJUDANT DE FERRALLISTAh

Subtotal... 0,25980 0,25980
Materials:

0,014001,400000,010B0A1P4200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MMkg

0,955500,910001,050B0B2PA000 =xACER AEH 500 S (B 500 S) DE LÍMIT ELÀSTIC >=5100
KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES

KG

Subtotal... 0,96950 0,96950

COST DIRECTE 1,22930

1,22930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,49m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A
TALLER ME 30 X 15 CM D: 10 - 10 MM B 500 T 6 X 2.2 M
UNE 36 092:1996

D0B3P41JA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19698/R 28,140000,007A012P4000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAh

0,16674/R 23,820000,007A013P4000 =xAJUDANT DE FERRALLISTAh

Subtotal... 0,36372 0,36372
Materials:

7,128006,480001,100B0B3P40C7 =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 30 X 15 CM D: 10 - 10 MM B 500 T 6 X 2.2 M
UNE 36 092:1996

m2

Subtotal... 7,12800 7,12800

COST DIRECTE 7,49172

7,49172COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €162.013,71UT Escomesa en Baixa Tensió                           EDAR
               Tensió   III a 380 V
                Potència= 35 kW

AD2EMU Rend.: 1,000P- 1

 €1.871,72UT Centre de seccionament i mesura
            Quadre de comptadors i protecció
            Potència= 31,5 kW             T2

AD3CMU Rend.: 1,000P- 2

 €2.807,58UT Equip de compensació d'energia reactiva
               Amb bateria de condensadors per a correcció 
               Automàtic

AD3EMU Rend.: 1,000P- 3

 €29.198,84UT Quadre elèctric general                   39        AD5QMU Rend.: 1,000P- 4

 €1.325,80UT Cablejat a quadre general
           De quadre de comptadors a quadre elèctric general

AD7CMU Rend.: 1,000P- 5

 €25.244,83UT Cablejat de quadre a receptors        39
              Potència i maniobra

AD8CMU Rend.: 1,000P- 6

 €1.013,85UT Xarxa de conexió a terraAD8XMU Rend.: 1,000P- 7

 €1.559,76UT Enllumenat interior de l'edificiAE1EMU Rend.: 1,000P- 8

 €561,52UT Llumeneres murals per a exterior
             Actuació automàtica
                       - per cèl�lula fotoelèctica

- per proximitat sobre llumenera a la
façana

Focus: per interruptor, apagada automàtica a la mitja
hora

AE2LMU Rend.: 1,000P- 9

 €2.183,68UT Sistema de protecció contra sobretensions permanents
Protecció contra: - sobretensions de

companyia
- infratensions de

companyia
                                                     - corrents de fuga
              Muntatge a quadre
              Reconnexions automàtiques
              Programable
              CIRPROTEC OVERCHECK 

AS2PMU Rend.: 1,000P- 10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.445,33UT Equipament de protecció de sobretensions puntuals

         
           1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
                    Per a línies trifàsiques classe 1
                    Nivell de protecció 4 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 100 kA
                    Temps de resposta < 100 ns

            1 CIRPROTEC CS4 -40/400
                    Per a línies trifàsiques classe 2
                    Nivell de protecció 1,5 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 40 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC 
               
             3 CIRPROTEC DM1-230
                    Per a línies monofàsiques classe III
                    Nivell de protecció 1,2 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 5 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             2 CIRPROTEC DIN24V-2C
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a camp
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             3 CIRPROTEC DIN24V-2G2
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA

Per a Sonda O2 + Cabalímetre + sistema de
comunicació.

            1 CIRPROTEC DIN-RTC
                    Per a línia de xarxa telefònica convencional
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 200 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a l'entrada de la línia telefònica.

AS3PMU Rend.: 1,000P- 11

 €2.687,62UT Sonda d'oxigen dissolt
            E + H amb aspersor de neteja
            Sortides           O2: 0; 4-20 mA
                                    Tª:  0; 4-20 mA
            
            Pos   Servei                   Objecte controlat

------ -------------------------
---------------------------------------
             A      Tanc d'aeració     Bufadors BER.01.A/B/C

BA1MU Rend.: 1,000P- 12
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.687,62UT Sonda de potencial d'oxidació-reducció
            E+H amb aspersor de neteja
            Sortides          Redox 0; 4-20 mA

            Pos    Servei                Objecte controlat
            ------    ----------                ----------------------------------------
            A       Tanc d'aeració   Bufadors BER.01 A/B/C

BA2MU Rend.: 1,000P- 13

 €2.496,92UT Mesurador de cabal electromagnètic
           Cabal instantàni:    0, 4-20 mA
           Cabal totalitzat:      1 pols/m3
           E+H
           DN 80
           IP-68
           Electrònica separada i ubicada a camp i amb display

           Pos  Servei               Objecte controlat
           ------  ----------------------   ---------------------------------
           A      Cabal tractat                     

BB2MU Rend.: 1,000P- 14

 €109,11UT Interruptor de nivell de bola (Level Switch Ball)
               AKO 

Pos              Servei                                   Objecte controlat
-------- -----------
---------------------------------
LSB.01.E      Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.F Bombament d'elevació BCS.01.A/B/C

LSB.01.G     Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.H Bombament d'elevació BCS.01.A/B/C

LSB.01.I Bombament d'elevació BCS.01.A/B/C

LSB.01.J      Bombament  de purga                BCS.02.A
LSB.01.K      Bombament d'aigua de servei    GPC.01.A 

BC4MU Rend.: 1,000P- 15

 €218,10UT Interruptor de nivell per pressió
FILSA o similar

Pos   Servei                                     Objecte controlat
------ ----------
------------------------------------------
A Dosificació de clorur fèrric Dosificadores
BDM.01.A/B

BCP1MU Rend.: 1,000P- 16

 €109,11UT Detectors d'obertura de portes
                De contacte directe

                DOP.01.A Sala de control
                DOP.01.B Sala de bufadors

BD4MU Rend.: 1,000P- 17

 €43,66UT Manòmetre de Glicerina roscat
           0-0,8 bars

BE5MU Rend.: 1,000P- 18
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €43,66UT Termòmetre d'Esfera Roscat
           0-100º

BF6MU Rend.: 1,000P- 19

 €1.261,28UT Escomesa telefònica amb línia física                 EDAR
            Per a les comunicacions

BG10MU Rend.: 1,000P- 20

 €6.239,07UT Sistema de comunicació remota
          Per enviar informació a la central
          Enviament d'informació periòdic
          Enviament d'alarmes de situació de la planta

BG9MU Rend.: 1,000P- 21

 €11.698,26UT Sistema de control automàtic
              PLC
              Software
              

BH11MU Rend.: 1,000P- 22

 €530,33UT Sistema d'alimentació ininterrompuda 
                Per a PLC
                Per a les comunicacions

BH9MU Rend.: 1,000P- 23

 €7,67M3 EXCAVACIONS EN RASES I POUS AMB MITJANS
MECÀNICS SENSE MARTELL TRENCADOR, SOBRE
MATERIAL TERRÓS, CÀRREGA O ACOPI AL COSTAT DE
LA RASA

G2214102 Rend.: 13,879P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56712/R 21,750001,000A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 1,56712 1,56712
Maquinària:

6,09986/R 84,660001,000C1310022 =xEXCAVADORA-CARREGADORA DE 250 HP TIPUS
CAT-235 O SIMILAR

H

Subtotal... 6,09986 6,09986

0,007840,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,67482

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,67482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,13M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%,
CÀRREGA

G2214106 Rend.: 10,670P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03843/R 21,750001,000A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 2,03843 2,03843
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,52671/R 122,990001,000C110P2002 =xRETROEXCAVADORA DE 250 HP, AMB MARTELL DE

1000 KG A 1500 KG
H

5,55408/R 84,660000,700C1310022 =xEXCAVADORA-CARREGADORA DE 250 HP TIPUS
CAT-235 O SIMILAR

H

Subtotal... 17,08079 17,08079

0,010190,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,12941

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,12941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,14M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
DE MARTELL TRENCADOR, SOBRE ROCA , CÀRREGA 

G2214107 Rend.: 6,723P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,23516/R 21,750001,000A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 3,23516 3,23516
Maquinària:

18,29392/R 122,990001,000C110P2002 =xRETROEXCAVADORA DE 250 HP, AMB MARTELL DE
1000 KG A 1500 KG

H

12,59259/R 84,660001,000C1310022 =xEXCAVADORA-CARREGADORA DE 250 HP TIPUS
CAT-235 O SIMILAR

H

Subtotal... 30,88651 30,88651

0,016180,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,13785

0,00%GASTOS INDIRECTOS

34,13785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,81M3 EXCAVACIO I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL AMB
MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO

G2216101 Rend.: 10,669P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,92052/R 20,490001,000A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 1,92052 1,92052
Maquinària:

5,59659/R 59,710001,000C131P1220 =xPALA CARREGADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA
MITJANA

H

10,29150/R 54,900002,000C150P0003 =xCAMIÓ DE 200 HP, DE 15 TN (7,3 M3)H

Subtotal... 15,88809 15,88809

COST DIRECTE 17,80861

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,80861COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,49m2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS
MECÀNICS

G2241010 Rend.: 1,066P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57664/R 20,490000,030A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,57664 0,57664
Maquinària:

1,91595/R 68,080000,030C131P5220 =xRETROEXCAVADORA MITJANA SOBRE ERUGUESh

Subtotal... 1,91595 1,91595

COST DIRECTE 2,49259

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,49259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,02M2 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE BASE DE
TERRAPLÈ

G2241011 Rend.: 245,222P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03515/R 29,120000,296A011P0000 =xCAP DE COLLA DE OBRA CIVILH

0,12471/R 21,750001,406A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 0,15986 0,15986
Maquinària:

0,06387/R 84,660000,185C1310022 =xEXCAVADORA-CARREGADORA DE 250 HP TIPUS
CAT-235 O SIMILAR

H

0,04376/R 58,000000,185C131P0006 =xPALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-996 O
SIMILAR

H

0,27735/R 68,080000,999C131P5220 =xRETROEXCAVADORA MITJANA SOBRE ERUGUESh

0,06765/R 89,670000,185C133P1200 =xMOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANAh

0,28631/R 70,280000,999C133P50C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,DE 12 A 14 Th

0,11910/R 56,380000,518C150P2D00 =xCAMIO CISTERNA DE 6 M3H

Subtotal... 0,85804 0,85804
Materials:

50,000B011P1000 =xAIGUAl

Subtotal...

COST DIRECTE 1,01790

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,01790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,72M3 TERRAPLENAT AMB APORTACIÓ DE MATERIAL DE
PRÈSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS PLEC DE
CONDICIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC

G2260001 Rend.: 153,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,03768/R 29,120000,198A011P0000 =xCAP DE COLLA DE OBRA CIVILH

0,14315/R 21,750001,007A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 0,18083 0,18083
Maquinària:

0,44808/R 68,080001,007C131P5220 =xRETROEXCAVADORA MITJANA SOBRE ERUGUESh

0,29011/R 89,670000,495C133P1200 =xMOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANAh

0,46256/R 70,280001,007C133P50C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,DE 12 A 14 Th

0,18241/R 56,380000,495C150P2U10 =xCAMIÓ CISTERNA DE 6000 LH

Subtotal... 1,38316 1,38316
Materials:

50,000B011P1000 =xAIGUAl

14,1570012,870001,100B038P0001 =xTERRES DE PRÈSTEC ADEQUADESM3

Subtotal... 14,15700 14,15700

COST DIRECTE 15,72099

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,72099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,47M3 REBLIMENT, COMPACTACIÓ I PICONATGE DE RASES,
POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE
LA PROPIA OBRA, ACOPIAT A PEU DE RASA, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE
PERFIL TEORIC

G2280001 Rend.: 8,546P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54505/R 21,750001,000A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 2,54505 2,54505
Maquinària:

0,37011/R 63,260000,050C131P0033 =xRETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O
SIMILAR

H

4,88299/R 41,730001,000C133P0015 =xPICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KGH

0,65972/R 56,380000,100C150P2D00 =xCAMIO CISTERNA DE 6 M3H

Subtotal... 5,91282 5,91282

0,012730,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,47060

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,47060COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,42M3 REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA AL VOLTANT DE LA
CANONADA AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX
FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A
COMPACTAR, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

G2281341 Rend.: 4,410P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,45828/R 64,310000,100C131P5020 =xRETROEXCAVADORA MITJANAh

1,33560/R 58,900000,100C133P5080 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,DE 8 A 10 Th

Subtotal... 2,79388 2,79388
Materials:

25,6230028,470000,900B031PU100 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3 MMM3

Subtotal... 25,62300 25,62300

COST DIRECTE 28,41688

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,41688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,62M3 FORMACIÓ DE BASE D'ASSENTAMENT AMB SORRA
PER A CANONADES DE SANEJAMENT, MESURAT
SOBRE PERFIL TEÒRIC

G228U015 Rend.: 9,580P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98518/R 31,460000,300A011P2000 =xCAP DE COLLA DE MUNTATGES ELECTROMECÀNICSH

0,18163/R 21,750000,080A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 1,16681 1,16681
Maquinària:

0,26949/R 46,940000,055C131PU020 =xRETROEXCAVADORA DE 50 HPH

0,23958/R 41,730000,055C133PU070 =xPICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGH

0,32368/R 56,380000,055C150P2U10 =xCAMIÓ CISTERNA DE 6000 LH

Subtotal... 0,83275 0,83275
Materials:

0,003B011P1000 =xAIGUAl

25,6230028,470000,900B031PU100 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3 MMM3

Subtotal... 25,62300 25,62300

COST DIRECTE 27,62256

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,62256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,70M2 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ
ARBUSTIVA AMB MITJANS MECANICS I CARREGA
MECANICA SOBRE CAMIO

G22D3011 Rend.: 172,417P- 34

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,41423/R 71,420001,000C131P1120 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA
MITJANA

H

0,28779/R 49,620001,000C150P1700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 Th

Subtotal... 0,70202 0,70202

COST DIRECTE 0,70202

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,70202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,70M2 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ
ARBOREA AMB MITJANS MECANICS I CARREGA
MECANICA SOBRE CAMIO, I AJUDES MANUALS AMB
MOTOSERRA

G22D3012 Rend.: 21,337P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16464/R 24,850001,000A012PP000 =xOFICIAL 1A JARDINERh

1,09997/R 23,470001,000A013PP000 =xAJUDANT DE JARDINERh

Subtotal... 2,26461 2,26461
Maquinària:

3,34724/R 71,420001,000C131P1120 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA
MITJANA

H

2,32554/R 49,620001,000C150P1700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 Th

0,76674/R 4,090004,000C180P0002 =xTAXA DE GESTIÓ DEL MATERIAL VEGETAL RESULTANT
DE PODES I ESBROSSADES

M3

Subtotal... 6,43952 6,43952

COST DIRECTE 8,70413

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,70413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,77M3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT D'EXCAVACIÓ,
AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM, AMB CAMIÓ
DE 7 T, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS

G2422331 Rend.: 1,067P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,54354/R 71,420000,038C131P1120 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA
MITJANA

H

8,23125/R 49,620000,177C150P1700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 Th

Subtotal... 10,77479 10,77479

COST DIRECTE 10,77479

0,00%GASTOS INDIRECTOS



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10,77479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,41M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/B/40/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA

G31511N3 Rend.: 0,514P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,93191/R 20,490000,500A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 19,93191 19,93191
Maquinària:

29,42607/R 151,250000,100C170P1100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARh

Subtotal... 29,42607 29,42607
Materials:

90,0536086,590001,040B064P1060 =xFORMIGÓ HM-20/B/12/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

m3

Subtotal... 90,05360 90,05360

COST DIRECTE 139,41158

0,00%GASTOS INDIRECTOS

139,41158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,57M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

G32515H3 Rend.: 0,396P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,63333/R 28,140000,220A012P3000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORh

11,38333/R 20,490000,220A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 27,01666 27,01666
Maquinària:

30,55556/R 151,250000,080C170P1100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARh

Subtotal... 30,55556 30,55556
Materials:

88,0000088,000001,000B065P2051 =xFORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>275 KG/M3 CIMENTM3

Subtotal... 88,00000 88,00000

COST DIRECTE 145,57222

0,00%GASTOS INDIRECTOS

145,57222COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €153,39M3 FORMIGÓ HM20 FABRICAT IN SITU A L'OBRA I ABOCAT
AMB CANALETA O CUBILOT

G32515H4 Rend.: 1,534P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,34420/R 28,140001,000A012P3000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORh

13,35724/R 20,490001,000A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 31,70144 31,70144
Maquinària:

29,57953/R 151,250000,300C170P1100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARh

Subtotal... 29,57953 29,57953
Materials:

92,1070092,107001,000D060P0021 =xFORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

m3

Subtotal... 92,10700 92,10700

COST DIRECTE 153,38797

0,00%GASTOS INDIRECTOS

153,38797COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,58M3 EXCECUCIÓ DE RECRESCUT AMB MORTER PER A
FORMACIÓ DE PENDENTS

G32515H5 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10100/R 23,670000,300A012P2000 =xOFICIAL 1A PALETAh

10,24500/R 20,490000,500A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 17,34600 17,34600
Materials:

110,22900110,229001,000D070P1821 =xMORTER CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA ,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

m3

Subtotal... 110,22900 110,22900

COST DIRECTE 127,57500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

127,57500COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €162,08UT CONNEXIÓ DE CANONADES (DN<400) A POUS
PREFBRICATS I MURS DELS DIFERENTS ELEMENTS
DE L'EDAR. INCLOU JUNTA EXPANSIVA
D'ESTANQUEÏTAT I REJUNTAT AMB MORTER SENSE
RETRACCIÓ.

G325JUNT Rend.: 1,000P- 41

 €150,58M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

G325VH30 Rend.: 1,446P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,42199/R 28,140000,330A012P3000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORh

4,67614/R 20,490000,330A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 11,09813 11,09813
Maquinària:

41,83956/R 151,250000,400C170P1100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARh

Subtotal... 41,83956 41,83956
Materials:

97,6419094,340001,035B065PVH30 =xFORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+H

M3

Subtotal... 97,64190 97,64190

COST DIRECTE 150,57959

0,00%GASTOS INDIRECTOS

150,57959COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,58KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES 

G32B2101 Rend.: 1,050P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16080/R 28,140000,006A012P4000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAh

0,13611/R 23,820000,006A013P4000 =xAJUDANT DE FERRALLISTAh

Subtotal... 0,29691 0,29691
Materials:

0,021001,400000,015B0A1P4200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MMkg

1,266181,229301,030D0B2PA100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2

kg

Subtotal... 1,28718 1,28718

COST DIRECTE 1,58409

0,00%GASTOS INDIRECTOS



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,58409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,84M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC,
PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE
SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

G32D1103 Rend.: 2,965P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59258/R 28,140000,800A012P3000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORh

8,02698/R 23,800001,000A013P3000 =xAJUDANT D'ENCOFRADORh

Subtotal... 15,61956 15,61956
Materials:

0,176001,760000,100B0A3P1000 =xCLAU D'ACERkg

11,240005,620002,000B0D2P1030 =xAMORTITZACIO DE TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10
USOS

M

3,760000,940004,000B0D6P25A0 =xPUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

u

7,465507,110001,050B0D8P1680 =xPLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOSm2

0,470000,470001,000B0DZP0600 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A
PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250 CM

u

0,112001,400000,080B0DZPA000 =xDESENCOFRANTl

Subtotal... 23,22350 23,22350

COST DIRECTE 38,84306

0,00%GASTOS INDIRECTOS

38,84306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,93M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC,
PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA
ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

G32D1104 Rend.: 1,626P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,32657/R 28,140000,250A012P3000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORh

5,12300/R 23,800000,350A013P3000 =xAJUDANT D'ENCOFRADORh

Subtotal... 9,44957 9,44957
Materials:

0,352001,760000,200B0A3P1000 =xCLAU D'ACERkg

14,050005,620002,500B0D2P1030 =xAMORTITZACIO DE TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10
USOS

M

7,465507,110001,050B0D8P1680 =xPLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOSm2

0,470000,470001,000B0DZP0600 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A
PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250 CM

u

0,140001,400000,100B0DZPA000 =xDESENCOFRANTl

Subtotal... 22,47750 22,47750



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 31,92707

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,92707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,44M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC,
PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA
ALÇÀRIA DE TREBALL DE 3 M A 6 M

G32D1106 Rend.: 2,248P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,51068/R 28,140000,600A012P3000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORh

8,46975/R 23,800000,800A013P3000 =xAJUDANT D'ENCOFRADORh

Subtotal... 15,98043 15,98043
Materials:

0,176001,760000,100B0A3P1000 =xCLAU D'ACERkg

11,240005,620002,000B0D2P1030 =xAMORTITZACIO DE TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10
USOS

M

7,465507,110001,050B0D8P1680 =xPLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOSm2

0,470000,470001,000B0DZP0600 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A
PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250 CM

u

0,112001,400000,080B0DZPA000 =xDESENCOFRANTl

Subtotal... 19,46350 19,46350

COST DIRECTE 35,44393

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,44393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,58M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB CANALETA

G3C5VH30 Rend.: 1,246P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45169/R 28,140000,020A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORh

3,93026/R 20,490000,239A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,38195 4,38195
Maquinària:

48,55538/R 151,250000,400C170P1100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARh

Subtotal... 48,55538 48,55538
Materials:

97,6419094,340001,035B065PVH30 =xFORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+H

M3

Subtotal... 97,64190 97,64190



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 150,57923

0,00%GASTOS INDIRECTOS

150,57923COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,76M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A
TALLER ME 30 X 15 D: 10 - 10 B 500 T 6 X 2.2 UNE 36
092:1996 PER A ARMADURES

G3CBJ601 Rend.: 1,375P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,02327/R 28,140000,050A012P4000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAh

1,21265/R 23,820000,070A013P4000 =xAJUDANT DE FERRALLISTAh

Subtotal... 2,23592 2,23592
Materials:

0,028001,400000,020B0A1P4200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MMkg

7,491727,491721,000D0B3P41JA =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A
TALLER ME 30 X 15 CM D: 10 - 10 MM B 500 T 6 X 2.2 M
UNE 36 092:1996

m2

Subtotal... 7,51972 7,51972

COST DIRECTE 9,75564

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,75564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,23M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'EMMACAT DE PEDRA
NATURAL

G3J30001 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40700/R 28,140000,050A0121000 =xOFICIAL 1Ah

3,26250/R 21,750000,150A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 4,66950 4,66950
Maquinària:

4,75000/R 47,500000,100C131P5010 =xRETROEXCAVADORA PETITAh

2,74500/R 54,900000,050C150P0003 =xCAMIÓ DE 200 HP, DE 15 TN (7,3 M3)H

Subtotal... 7,49500 7,49500
Materials:

14,0680035,170000,400B044P2G00 =xBLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE
PEDRA CALCÀRIA SENSE CLASSIFICAR

t

Subtotal... 14,06800 14,06800



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 26,23250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,23250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,54M2 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.

G3Z10010 Rend.: 0,369P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18374/R 29,120000,015A011P0000 =xCAP DE COLLA DE OBRA CIVILH

0,96220/R 23,670000,015A012P2000 =xOFICIAL 1A PALETAh

0,96463/R 23,730000,015A013PU001 =xAJUDANTH

1,11057/R 20,490000,020A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,22114 4,22114
Materials:

8,3190083,190000,100B060PU110 =xFORMIGÓ HM-15, DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A
LA COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA.

M3

Subtotal... 8,31900 8,31900

COST DIRECTE 12,54014

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,54014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,88M FORMACIÓ DE BAIXANT DE PECES PREFABRICADES
DE FORMIGÓ, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-15
INCLOSA, SEGONS PLÀNOLS

G450T001 Rend.: 1,000P- 51

 €61,93M2 PARET DE 20CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS
DE 40x20x20 CM R6 N/MM2 (58,86KP/CM2), DE SPLIT
PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:4

G4E2561E Rend.: 1,160P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,28362/R 23,670000,700A012P2000 =xOFICIAL 1A PALETAh

12,36466/R 20,490000,700A014P0000 =xMANOBREH

0,26250/R 21,750000,014A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 26,91078 26,91078
Maquinària:

0,08412/R 6,970000,014C170P5600 =xFORMIGONERA DE 165 Lh

Subtotal... 0,08412 0,08412



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,003B011P1000 =xAIGUAl

0,4307043,070000,010B031P0040 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

M3

0,001000,100000,010B051P4301 =xCIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN
SACS

kg

34,500001,1500030,000B0E244L1 =xBLOC SPLIT COLOR SORRA FORADAT LLIS, DE
40x20x20 CM, PER A REVESTIR

U

Subtotal... 34,93170 34,93170

COST DIRECTE 61,92660

0,00%GASTOS INDIRECTOS

61,92660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,71M2 SOSTRE DE 17+4CM, AMB REVOLTÓ DE MORTER DE
CIMENT I BIGUETES DE FORMIGÓ PRETENSAT DE
17/18 CM D'ALÇÀRIA, NO INCLOU CAPA DE
COMPRESSIÓ

G4LFFDPD Rend.: 1,132P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,39753/R 23,390000,600A012P1000 =xOFICIAL 1A h

10,86042/R 20,490000,600A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 23,25795 23,25795
Materials:

14,475009,650001,500B4LFP0402 =xBIGUETA DE FORMIGO PRETENSAT DE 17/18 CM
D'ALÇARIA, AMB ARMADURA ACTIVA DE TENSIO
COMPRESA ENTRE 6125 I 9625 KP

M

7,980003,990002,000B4LZP570H =xREVOLTONS DE MORTER DE CIMENT PER A UN
INTEREIX DE 70 CM, I ALÇARIA DE 17 CM

M

Subtotal... 22,45500 22,45500

COST DIRECTE 45,71295

0,00%GASTOS INDIRECTOS

45,71295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,32M2 FORMACIÓ COBERTA SOBRE FORJAT PLA AMB
TABIQUETS PERFORATS DE MAÓ, ENCADELLAT
CERÀMIC, CAPA TIPUS ONDULINE I ACABAT DE TEULA.

G4LFFDPF Rend.: 1,135P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,36476/R 23,390000,600A012P1000 =xOFICIAL 1A h

10,83172/R 20,490000,600A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 23,19648 23,19648
Materials:

4,114003,740001,100B6BP0003 =xSUPERMACHEMBRATM2



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,296009,360001,100B6BP0004 =xTEULA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ

IMPERMEABILITZANT TIPUS ONDULINE
M2

5,510005,510001,000B6BP0013 =xMAO DE DOBLE FORAT DE 8 CM DE GRUIXM2

2,20458110,229000,020D070P1821 =xMORTER CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA ,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

m3

Subtotal... 22,12458 22,12458

COST DIRECTE 45,32106

0,00%GASTOS INDIRECTOS

45,32106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,37M2 PARET DIVISSÒRIA DE 10 CM D'AMPLADA AMB
TOTXANA DE 9X14X29 AMB MORTER DE CIMENT 1:4
ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

G5ZP0001 Rend.: 0,777P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23166/R 23,670000,500A012P2000 =xOFICIAL 1A PALETAh

13,18533/R 20,490000,500A014P0000 =xMANOBREH

1,11969/R 21,750000,040A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 29,53668 29,53668
Maquinària:

0,09867/R 6,970000,011C170P5600 =xFORMIGONERA DE 165 Lh

Subtotal... 0,09867 0,09867
Materials:

0,003B011P1000 =xAIGUAl

0,4307043,070000,010B031P0040 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

M3

0,000600,100000,006B051P4301 =xCIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN
SACS

kg

3,300000,1100030,000B6BP0001 =xTOTXANA 9X14X29U

Subtotal... 3,73130 3,73130

COST DIRECTE 33,36665

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,36665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,65M JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ,
COL�LOCADA

G7Z10001 Rend.: 18,485P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78767/R 29,120000,500A011P0000 =xCAP DE COLLA DE OBRA CIVILH

1,74954/R 25,070001,290A012PN000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

1,66887/R 23,730001,300A013PU001 =xAJUDANTH



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,20608 4,20608
Materials:

10,447509,950001,050B7J1U102 =xJUNTA HIDROXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓM

Subtotal... 10,44750 10,44750

COST DIRECTE 14,65358

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,65358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,19M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL AMB MORTER MIXT 1:0, 5:4, AMB ACABAT
REMOLINAT

G8113612 Rend.: 1,119P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,15335/R 23,670000,480A012P2000 =xOFICIAL 1A PALETAh

7,30609/R 20,490000,399A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 17,45944 17,45944
Materials:

1,7337696,320000,018B070PA8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA
AMB 380KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ DE
VOLUM 1:0, 5:4

M3

Subtotal... 1,73376 1,73376

COST DIRECTE 19,19320

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,19320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,17M2 ENGUIXAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
AMB GUIX  AMB ACABAT EN LLANA

G8113613 Rend.: 1,071P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,63025/R 23,670000,300A012P2000 =xOFICIAL 1A PALETAh

4,78291/R 20,490000,250A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 11,41316 11,41316
Materials:

0,76050760,500000,001B070PA8B2 =xPASTA DE GUIX PER ENLLISCARM3

Subtotal... 0,76050 0,76050

COST DIRECTE 12,17366

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,17366COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,35M2 SUBMINISTE I APLICACIÓ DE CAPA DE PINTURA PER
INTERIORS

G8120001 Rend.: 1,083P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38227/R 23,730000,200A013PU001 =xAJUDANTH

Subtotal... 4,38227 4,38227
Materials:

0,964506,430000,150B012P0001 =xDE PINTURA ACRÍLICA PER INTERIORSKG

Subtotal... 0,96450 0,96450

COST DIRECTE 5,34677

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,34677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,40M2 ENRAJOLAT DE PARET AMB RAJOLES DE GRES DE 30
X 30 CM I CIMENT DE COLA GRIS

G820030 Rend.: 4,336P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45895/R 23,670001,000A012P2000 =xOFICIAL 1A PALETAh

4,72555/R 20,490001,000A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 10,18450 10,18450
Materials:

8,120000,2800029,000B051COLG =xCIMENT COLA GRISKG

17,0912015,680001,090B6R30X30 =xRAJOLA DE GRES DE 30 X 30 CMM2

Subtotal... 25,21120 25,21120

COST DIRECTE 35,39570

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,39570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,18m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM

G9311111 Rend.: 1,881P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45751/R 20,490000,042A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,45751 0,45751
Maquinària:

0,81041/R 89,670000,017C133P1200 =xMOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANAh

0,79051/R 64,650000,023C133P50A0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,DE 10 A 12 Th

0,16765/R 63,070000,005C150P2E00 =xCAMIÓ CISTERNA DE 8 M3h

Subtotal... 1,76857 1,76857
Materials:



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
50,000B011P1000 =xAIGUAl

26,9520022,460001,200B037P2000 =xTOT-U ARTIFICIALm3

Subtotal... 26,95200 26,95200

COST DIRECTE 29,17808

0,00%GASTOS INDIRECTOS

29,17808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,72M3 SUBMINISTRAMENT I EXTENSIO DE GRAVA DE 6 a 8
CM DE DIAMETRE SEGONS DEFINICIO DEL PPTP.

G9A20003 Rend.: 0,494P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,82955/R 20,490000,020A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,82955 0,82955
Maquinària:

2,89150/R 71,420000,020C131P1120 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA
MITJANA

H

Subtotal... 2,89150 2,89150
Materials:

28,000000,020001.400,000B033P2300 =xGRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 60 A
80 MM

KG

Subtotal... 28,00000 28,00000

COST DIRECTE 31,72105

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,72105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,32M VORADA DE 9-12 X 20 CM, TIPUS T-1, DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I CORBES,
INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS,
TOTALMENT COL�LOCADA

G9B10001 Rend.: 216,327P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13461/R 29,120001,000A011P0000 =xCAP DE COLLA DE OBRA CIVILH

0,23178/R 25,070002,000A012P7000 =xOFICIAL 1A COL.LOCADORH

0,37887/R 20,490004,000A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,74526 0,74526
Maquinària:

0,05467/R 47,500000,249C131P5010 =xRETROEXCAVADORA PETITAh

0,06319/R 54,900000,249C150P0003 =xCAMIÓ DE 200 HP, DE 15 TN (7,3 M3)H

0,03504/R 7,580001,000C170P0006 =xVIBRADOR INTERN DE FORMIGÓH



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04789/R 10,360001,000CZ11PU001 =xGRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS

INCLOSOS
H

Subtotal... 0,20079 0,20079
Materials:

3,3276083,190000,040B060PU110 =xFORMIGÓ HM-15, DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A
LA COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA.

M3

0,9839098,390000,010B071B8001 =xMORTER M-80M3

11,240005,620002,000B0D2P1030 =xAMORTITZACIO DE TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10
USOS

M

0,047000,470000,100B0DZP0600 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A
PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250 CM

u

0,028001,400000,020B0DZPA000 =xDESENCOFRANTl

3,748503,570001,050B9B11U04 =xPEÇA DE FORMIGÓ PER A VORADA, DE 9-12 X 20 CM,
TIPUS T-1 SÈRIE 1a

M

Subtotal... 19,37500 19,37500

COST DIRECTE 20,32105

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,32105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,99M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE
20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL
TERRENY, BASE DE FORMIGO HM-20

G9E0001 Rend.: 14,694P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98176/R 29,120001,000A011P0000 =xCAP DE COLLA DE OBRA CIVILH

3,18361/R 23,390002,000A012P1000 =xOFICIAL 1A h

5,57779/R 20,490004,000A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 10,74316 10,74316
Maquinària:

1,47084/R 47,500000,455C131P5010 =xRETROEXCAVADORA PETITAh

1,29217/R 41,730000,455C133P0015 =xPICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KGH

1,74952/R 56,500000,455C150P3U10 =xCAMIÓ GRÚA DE 5 TH

Subtotal... 4,51253 4,51253
Materials:

0,000200,100000,002B051P4301 =xCIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN
SACS

kg

8,6590086,590000,100B064P1060 =xFORMIGÓ HM-20/B/12/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

m3

2,8896096,320000,030B070PA8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA
AMB 380KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ DE
VOLUM 1:0, 5:4

M3

5,187004,940001,050B9E1U001 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmm2

Subtotal... 16,73580 16,73580
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 31,99149

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,99149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,22M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE
FORMIGÓ PRÈVIA DE TERRAZO DE 40X40 AMB
MORTER DE CIMENT 1:4

G9F0001 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10100/R 23,670000,300A012P2000 =xOFICIAL 1A PALETAh

6,14700/R 20,490000,300A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 13,24800 13,24800
Materials:

23,5600023,560001,000B9BP0001 =xPEÇA RECTANGULAR DE 40X40 DE PEDRA ARTIFICIALM2

4,40916110,229000,040D070P1821 =xMORTER CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA ,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

m3

Subtotal... 27,96916 27,96916

COST DIRECTE 41,21716

0,00%GASTOS INDIRECTOS

41,21716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,26M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS
ECR-1

G9J1V020 Rend.: 990,150P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02842/R 28,140001,000A0121000 =xOFICIAL 1Ah

0,02197/R 21,750001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 0,05039 0,05039
Maquinària:

0,02842/R 28,140001,000C1702DU0 =xBITUMINADORA AUTOMOTRIU PER A REG ASFÀLTICh

0,03819/R 37,810001,000C170E00U =xESCOMBRADORA AUTOPROPULSADAh

Subtotal... 0,06661 0,06661
Materials:

0,138000,230000,600B055U020 =xEMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 60% DE BETUM,
TIPUS ECR-1

kg

Subtotal... 0,13800 0,13800

COST DIRECTE 0,25500

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,25500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.029,23UT PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS
D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL 1,60 M I
ALÇADA FINS A 2,10 M, DOBLE FULLA AÏLLANT
INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA INTERIOR I
EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER PINTADA AL
FORN, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4

GARA1911 Rend.: 1,000P- 67

 €615,40UT PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS
D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL 1,00M I
ALÇADA FINS A 2,10 M,D'UNA FULLA , AÏLLANT
INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA INTERIOR I
EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER PINTADA AL
FORN, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4

GARA1912 Rend.: 12,120P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,92987/R 23,390001,000A012P1000 =xOFICIAL 1A h

1,79455/R 21,750001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 3,72442 3,72442
Materials:

611,68000611,680001,000BAR1PDEA2 =xPORTA DE UNA SOLA FULLA DE MIDES 2,10 X1AMB
BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER,
AÏLLANT INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA
INTERIOR I EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER
PINTADA AL FORN, ANCORADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4

UT

Subtotal... 611,68000 611,68000

COST DIRECTE 615,40442

0,00%GASTOS INDIRECTOS

615,40442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €283,97M2 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE FINESTRA DE FINS
0,80 M2 DE CARPINTERIA D'ALUMINI NORMALITZADA
ACABAT LACAT BLANC I VIDRE LÀMINAT 6+6,
INCLOSES FIXACIONS MECÀNIQUES

GARA1913 Rend.: 1,734P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,48904/R 23,390001,000A012P1000 =xOFICIAL 1A h

12,54325/R 21,750001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 26,03229 26,03229
Materials:

257,94000257,940001,000BAR1PDEA3 =xFINESTRA DE CARPINTERIA D'ALUMINI NORMALITZADA
A BASE DE MARC FIXE D'ESTRUCTURA TUBULAR I
FINESTRES FIXES I PRACTICABLES, ACABADA EN
LACAT DE COLOR A ESCOLLIR I VIDRE LÀMINAT DE
6+6.

M2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 257,94000 257,94000

COST DIRECTE 283,97229

0,00%GASTOS INDIRECTOS

283,97229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €209,84UT SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE REIXA D'ACER
FORMADA PER PASSAMÀ I RODÓ ACABAT PINTAT
ANTIÒXID DE FINS 1 M2

GARA1914 Rend.: 1,310P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,06947/R 23,390000,900A012P1000 =xOFICIAL 1A h

14,94275/R 21,750000,900A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 31,01222 31,01222
Materials:

178,83000178,830001,000BAR1PDEA4 =xREIXA D'ACER PINTAT FORMADA PER BARRES
LLISSES DE 12 MM I PASSAMÀ DE 30 X 6 MM

M2

Subtotal... 178,83000 178,83000

COST DIRECTE 209,84222

0,00%GASTOS INDIRECTOS

209,84222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €632,39UT SUBMINISTRE I INSTAL�LACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI
LACAT EN BLANC, DE 0,80 A 1,00 M2 DE SECCIÓ,
INCLÒS ACCESORIS

GARA1920 Rend.: 1,000P- 71

 €237,21UT PORTA INTERIOR DE FUSTA DE 80 CM DE PAS AMB
ACCESORIS, COL�LOCADA I PINTADA

GARIP80 Rend.: 1,000P- 72

 €212,88UT SUBMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ D'INODOR DE
PORCELLANA VITRIFICADA, INCLOSA CISTERNA I
TOTES ELS ELEMENTS NECESSÀRIS

GD10001 Rend.: 1,000P- 73

 €45,36UT SUBMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE LAVABO DE
PORCELLANA VITRIFICADA, INCLOSA AIXETA I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSÀRIS

GD10002 Rend.: 1,000P- 74

 €791,41U Pou de registre del tipus PR (pou de registre) de D 100 cm,
de 2,00 m d'alçària, inclòs part proporcional de base de
formigó HM-15, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, i juntes d'estanqueïtat, segons plànols.

GDD1P124 Rend.: 10,378P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63452/R 23,390002,500A012P1000 =xOFICIAL 1A h



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 24/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,19156/R 21,750002,000A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 9,82608 9,82608
Maquinària:

0,33894/R 70,350000,050C150P0050 =xGRUA AUTOPROPULSADA DE 12 TH

0,25178/R 26,130000,100C170P0005 =xCOMPRESOR DE 7 M3 AMB 2 VIBRADORS INTERNS DE
FORMIGO

H

Subtotal... 0,59072 0,59072
Materials:

24,8160082,720000,300B060P1501 =xFORMIGO HM-15, CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANULAT MAXIM 20 MM, INCLOS TRANSPORT A
L'OBRA

M3

4,9195098,390000,050B071B8001 =xMORTER M-80M3

159,73000159,730001,000BDD1PU003 =xANELL PREFABRICAT DE 60 CM D'ALÇARIA I D=120 CMU

390,78000390,780001,000BDD1PU0U5 =xBASE DE POU DE REGISTRE D 100U

187,07000187,070001,000BDD1PU0UA =xCON PREFABRICAT DE REDUCCIO DE D=120 CM A
D=60 CM

U

13,680006,840002,000BDDZP9001 =xGRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE
ARMAT DE 300X300X300 MM

U

Subtotal... 780,99550 780,99550

COST DIRECTE 791,41230

0,00%GASTOS INDIRECTOS

791,41230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,11ML SUPLEMENT PER MAJOR ALÇARIA DE 2.00 M DE POU
DE REGISTRE DE D=100 CM, AMB ANELL
PREFABRICATS DE FORMIGO AP 100x115 , INCLOS
PART PROPORCIONAL DE GRAONS

GDD1U150 Rend.: 2,431P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88647/R 23,390000,300A012P1000 =xOFICIAL 1A h

2,68408/R 21,750000,300A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 5,57055 5,57055
Maquinària:

1,44694/R 70,350000,050C150P0050 =xGRUA AUTOPROPULSADA DE 12 TH

Subtotal... 1,44694 1,44694
Materials:

1,4758598,390000,015B071B8001 =xMORTER M-80M3

120,10000120,100001,000BDD1PU007 =xANELL PREFABRICAT DE 100 CM D'ALÇARIA I D=100 CMU

20,520006,840003,000BDDZP9001 =xGRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE
ARMAT DE 300X300X300 MM

U

Subtotal... 142,09585 142,09585

COST DIRECTE 149,11334

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

149,11334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,64U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE 60
CM DE FUNDICIÓ DÚCTIL PER A CÀRREGA DE
RUPTURA DE 40 TM I PESTELL DE SEGURETAT

GDD1U200 Rend.: 0,874P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,73341/R 23,390000,700A012P1000 =xOFICIAL 1A h

17,41991/R 21,750000,700A015P0000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 36,15332 36,15332
Materials:

9,8390098,390000,100B071B8001 =xMORTER M-80M3

112,65000112,650001,000BDDZP0002 =xBASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 60 CM DE
DIAMETRE, DE FONERIA DUCTIL, PER A CARREGA DE
RUPTURA DE 40  T  I PESTELL

U

Subtotal... 122,48900 122,48900

COST DIRECTE 158,64232

0,00%GASTOS INDIRECTOS

158,64232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,75U PERICÓ DE40 X 40 AMB PARETS DE 15 CM DE MAO
CALAT ARREBOSSAT AMB MORTER I SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE LLIT DE SORRA,
INCLOENT BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL

GDK2A6F3 Rend.: 4,902P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,09139/R 25,070000,800A012PN000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

3,34394/R 20,490000,800A014P0000 =xMANOBREH

Subtotal... 7,43533 7,43533
Materials:

0,540000,0200027,000B031P2500 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5
MM

KG

33,0880082,720000,400B060P1501 =xFORMIGO HM-15, CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANULAT MAXIM 20 MM, INCLOS TRANSPORT A
L'OBRA

M3

42,1250084,250000,500B064P1080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

m3

3,160003,160001,000B0DFP8H0A =xMOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE PERICO DE
REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A 150 USOS

U

7,000000,1400050,000B0F1PD2A1 =xMAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIRU

23,4000023,400001,000BDDZPTA40 =xMARC I TAPA DE FUNDICIÓ DE 40 X 40UT

Subtotal... 109,31300 109,31300
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 116,74833

0,00%GASTOS INDIRECTOS

116,74833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,86M TUB SANITARI DE PVC DN 110 PER DESGUASOS,
INCLÒS COLZES

GFA10149 Rend.: 1,000P- 79

 €24,61M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
SANEJAMENT DE POLIETILÈ DN 315 DOBLE CAPA
CORRUGAT, AMB UNIÓ AMB MANEGUET, INCLOSES
PROVES D'ESTANQUEITAT FINS A UN MÀX. DEL 40%
ENTRE POUS DE REGISTRE.

GFB20315 Rend.: 3,299P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93089/R 25,480000,250A012PM000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

1,85132/R 24,430000,250A013PM000 =xAJUDANT DE MUNTADORH

Subtotal... 3,78221 3,78221
Materials:

1,050001,050001,000BFB1PAAAA =xPART PROPORCIONAL DE PROBA D'ESTANQUEITAT
ENTRE POUS DE REGISTRE FINS UN MAX. DEL 40 %

M

19,7778019,390001,020BFB2P0315 =xTUB DE POLIETILÈ DE D.E.315 DOBLE CAPA
CORRUGAT, UNIÓ AMB MANEGUET

M

Subtotal... 20,82780 20,82780

COST DIRECTE 24,61001

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,61001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.315,47UT SUBMINISTRE I COL.LOCACÓ DE PORTA DE XAPA
METÀL.LICA DE 5 X 1,90 METÀL.LICA, CAPA DE
PINTURA ANTIOXIDANT I CAPA DE PINTURA COLOR
RAL

GG0001 Rend.: 1,000P- 81

 €38,36ML CONSTRUCCIÓ DE TANCA AMB REIXAT PLASTIFICAT
DE 2,00 M D'ALÇADA AMB POSTES CADA 3 M I P.P DE
TENSORS CORRESPONENT

GG0002 Rend.: 1,000P- 82

 €42,68U SUBMINISTRE I PLANTACIÓ D'ARBUST GRAN, INCLÒS
PRIMER REG

GR0PAR05 Rend.: 1,227P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,50367/R 22,510000,300A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERh

4,92421/R 20,140000,300A016P000 =xPEÓ JARDINERh

Subtotal... 10,42788 10,42788
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

2,29747/R 56,380000,050C150P2D00 =xCAMIO CISTERNA DE 6 M3H

Subtotal... 2,29747 2,29747
Materials:

29,9500029,950001,000BR47P2005 =xARBUST GRAN >1MU

Subtotal... 29,95000 29,95000

COST DIRECTE 42,67535

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42,67535COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,09M3 ESTESA DE TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA
SOBRE TALUSSOS DE TERRAPLENS I DESMUNTS DE
QUALSEVOL PENDENT I ALÇADA, INCLÒS CÀRREGA,
TRANSPORT AL LLOC D'APLEC FINS AL LLOC
D'UTILITZACIÓ I REFINAT MANUAL DELS TALUSSOS

GR0PAR06 Rend.: 74,827P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09729/R 29,120000,250A011P0000 =xCAP DE COLLA DE OBRA CIVILH

0,26915/R 20,140001,000A016PP000 =xPEÓ JARDINERh

Subtotal... 0,36644 0,36644
Maquinària:

0,63480/R 47,500001,000C131P5010 =xRETROEXCAVADORA PETITAh

0,62023/R 46,410001,000C1502P002 =xTRACTOR AMB EQUIP PER A TRACTAMENT DEL
SUBSÒL

H

1,46738/R 54,900002,000C150P0003 =xCAMIÓ DE 200 HP, DE 15 TN (7,3 M3)H

Subtotal... 2,72241 2,72241

COST DIRECTE 3,08885

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,08885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,55M2 HIDROSEMBRA AMB BARREJA DE LLAVORS
SELECCIONADA, ADOB I COBERTURA DE MULCH

GR0PHI01 Rend.: 1,067P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42193/R 22,510000,020A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERh

0,37751/R 20,140000,020A016P000 =xPEÓ JARDINERh

Subtotal... 0,79944 0,79944
Maquinària:

0,74564/R 39,780000,020C1502POO1 =xHIDROSEMBRADORAH

Subtotal... 0,74564 0,74564
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1,54508

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,54508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.630,37U UNITAT DE REPOSICIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA
AFECTADA, CONSISTENT EN EL DESPLAÇAMENT DE
PAL I RECOL�LOCACIÓ FORA DE L'ÀMBIT DE L'OBRA,
SEGONS QUEDA DEFINIT ALS PLÀNOLS
CORRESPONENTS

PA000002 Rend.: 1,000P- 86

 €9,36M SUBMINISTRAMENT I INSTAL�LACIÓ DE CONDUCCIÓ
D'AIGUA POTABLE, CONSISTENT EN CANONADA
PE-100 DN-40 (1-1/4'') PN-16, AMB VALVULERIA, COLZES
I PETIT MATERIAL DE CARGOLERIA INCLÒS

UEAP001 Rend.: 1,000P- 87

 €457,91U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA
D'AIGUA POTABLE A L'E.D.A.R., SEGONS
PRESCRIPCIONS DE LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, INCLOENT CONNEXIÓ A LA
XARXA D'ABASTAMENT, ARMARI, COMPTADOR I
DRETS D'ESCOMESA, SEGONS NORMES DE LA
COMPANYIA

UEAP002 Rend.: 1,000P- 88

 €396,16UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE DN
50

UEAP003 Rend.: 1,000P- 89

 €13.154,41PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL COMPLIMENT DEL
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

XPA20001 Rend.: 1,000P- 90
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18.062,49PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I
SALUT

XPA10001
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es presentaran les principals activitats que es duen a terme 

durant la fase d’explotació i manteniment de la planta de depuració d’aigües residuals. 

A més es quantificaran les despeses que comporten aquestes activitats. 

2 OBJECTE 

Per al present annex s’ofereix un estudi de les despeses que comporten el 

global de la fase d’explotació i manteniment, així com la de cada activitat per separat. 

Per a les característiques de la present depuradora, els costos descrits 

s’assimilaran als de les instal·lacions actualment en funcionament que s’hi assemblin. 

3 DADES BÀSIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 

3.1 Cabal previst al tractament biològic de l’EDAR 

Els cabals previstos per al funcionament de l’estació depuradora d’aigües 

residuals s’obtenen de l’annex 5 “Cabals de disseny” i es mostren a la següent taula: 

Cabals de disseny 

Cabal mig diari (m
3
/dia) 224 

Cabal mig horari (m
3
/h) 9,3 

Cabal punta horari (m
3
/h) 24.1 

Cabal mínim horari (m
3
/h) 4,65 

Cabal de dilució (m
3
/h) 46,5 

Taula 1. Cabals de disseny per a l’EDAR de la Granyanella. 

3.2 Càrregues contaminants de l’efluent 

Segons marca la normativa els límits permesos per poder abocar l’aigua 

tractada al medi són els següents: 

DBO5 (mg/l) 25 

DQO (mg/l) 125 

Sòlids en Suspensió (mg/l) 35 

NTK (mg/l) 15 

P (mg/l) 2 

Taula 2. Límits d’efluent permesos. 

3.1 Càrregues contaminants de l’afluent 

De la mateixa manera es presenten les càrregues contaminants obtingudes de 

l’annex 6 “Càrregues contaminants de disseny” i es resumeixen a la següent taula: 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Annex 24 – Estudi d’Explotació i Manteniment 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  3 

Càrregues contaminants 
DBO5 

Càrrega contaminant (kg/d) 70,8 

Concentració mitjana (mg/l) 321,6 

DQO 
Càrrega contaminant (kg/d) 148,6 

Concentració mitjana (mg/l) 654 

Sòlids en Suspensió 
Càrrega contaminant (kg/d) 67,7 

Concentració mitjana (mg/l) 303,3 

NTK 
Càrrega contaminant (kg/d) 9,4 

Concentració mitjana (mg/l) 33,72 

P 
Càrrega contaminant (kg/d) 1,76 

Concentració mitjana (mg/l) 7,72 

Taula 3. Càrregues de disseny per a l’EDAR de la Granyanella. 
 

4 INSTRUCCIONS GENERALS 

4.1 Instruccions de seguretat 

Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció i 

reparació o conservació de la instal·lació d’aeració perllongat, es portaran a terme 

complint la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

Les instal·lacions elèctriques compliran el Reglament Electrotècnic. 

Particularment, s’ha de tenir molt en compte els següents punts: 

• Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües 

residuals i amb la finalitat de protegir-se contra possibles infeccions, 

estarà prohibit menjar, beure i fumar. Les persones que hagin realitzat 

treballs en la planta de tractaran es rentaran i es desinfectaran 

acuradament amb els productes adequats abans de menjar, de beure i 

de fumar. 

• L’obertura del quadre de control i la manipulació del mateix, estarà 

només a càrrec d’un electricista competent. 

• En el cas que alguna persona, accedeixi a la instal·lació per motius de 

control o reparació, aquesta ha d’estar prèviament ben airejada. 

• Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de la 

instal·lació, ha d’estar ben agafada a un cinturó de seguretat i ser 

vigilada per altres persones que es trobin fora del tanc. 

4.2 Instruccions de servei 

• No es permetrà que siguin abocats a la planta de tractament els 

següents líquids: 
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o Aigües residuals que continguin benzina, olis, dissolvents, 

desinfectants, o qualsevol altra substància nociva que tingui un 

efecte tòxic en els microorganismes. 

o Aigua i fang procedents de fosses sèptiques. 

• Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme 

de la mateixa, haurà de ser reparat immediatament. 

• Les reparacions o revisions en les instal·lacions elèctriques les 

realitzaran especialistes autoritzats a l’efecte. 

• La persona responsable del manteniment de la instal·lació ha d’estar 

informada amb exactitud sobre els temps de funcionament del grup 

bufador. 

• Tots els treballs de control i manteniment, incidències, reparacions, 

seran registrats en el llibre de registre de serveis amb indicació de les 

dades corresponents. 

• Aquestes instruccions de servei seran lliurades en mà a la persona 

responsable del manteniment. 

5 OPERACIONS D’EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

Explotació, manteniment i conservació seran els tres grans grups en que es 

dividiran les tasques que es donen lloc a la planta, a més, es classificaran segons la 

seva periodicitat, segons siguin diàries, setmanals, trimestrals o anuals. 

5.1 Instruccions de servei 

5.1.1 Operacions diàries: 

• Neteja dels sòlids retinguts a l’arribada del tamisat. 

• Comprovació del correcte funcionament del tamisat, netejant les 

possibles restes que haguessin pogut quedar retingudes. 

• Comprovar el funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta 

que actuen com unitats de reserva: capçalera, purga, recirculació i 

fangs en excés. 

• Eliminar les restes que bloquegen el pas de l’aigua al sobreeixidor del 

decantador secundari. 

• Comprovar el funcionament de les bombes de recirculació i purga de 

fangs. 

• Comprovar que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

• Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el 

llibre de registre. 

Moltes d’aquestes operacions es poden realitzar quan la instal·lació es troba en 

un funcionament habitual i diari no sent necessari portar a terme l’operació pròpiament 

dita. Les operacions de neteja s’hauran de realitzar més d’un cop al dia si es considera 

necessari així om el manteniment d’equips o reposició de reactius. 
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5.1.2 Operacions setmanals 

• Comprovar tots els quadres de potència. 

• Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 

• Revisar totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles 

fuites. 

• Buidat del contenidor de residus sòlids. 

• Realitzar l’engreixament de totes les politges i elements de gir de tots 

els vehiculadors de la planta. 

• Comprovar l’engreixament dels equips d’injecció d’aire. 

• Netejar les passarel·les i escales de tots els equips. 

• Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, 

grups bufadors, etc.) 

• Comprovar el funcionament de tots els automatismes instal·lats a la 

planta (cabalímetre, sondes d’oxigen). 

• Comprovar els equips de dosificació. 

• Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el 

llibre de registre. 

5.1.3 Operacions mensuals 

• Netejar totes les superfícies tant interiors com els exteriors de tota la 

planta. 

• Comprovar els nivells d’oli dels equips, canviant-lo si fos necessari. 

• Comprovar el pla d’engreixat dels equips complint el que sigui 

necessari. 

• Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors 

elèctrics. 

• Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors 

elèctrics. 

• Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

• Comprovació de l’enllumenat públic. 

• Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el 

llibre de registre. 

5.1.4 Operacions trimestrals 

• Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari. 

• Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el 

llibre de registre. 

5.1.5 Operacions anuals 

• Pintar totes les superfícies: edifici, escales, passarel·les, motors, etc. 

• Collar cargols que s’hagin afluixat. 
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• Inspeccionar l’estat dels aïllaments dels motors i les línies elèctriques. 

5.2 Explotació 

Les operacions d’explotació seran fruit d’un previ recorregut per la planta on 

s’hauran observat els següents aspectes: 

• S’hauran d’observar els equips dotats amb sistemes d’aeració, que es 

vegin reflectits a la superfície dels tancs per l’existència de bombolles. 

• Els tamisos i els seus corresponents cargols i permeses han de 

funcionar, segons indiquin les sondes que els accionen i per tant segons 

el pla d’automatisme de la planta. 

• Les bombes hauran de moure aigua o fang. 

• Han de funcionar i per tant poder llegir-se lectures lògiques en tots els 

automatismes. En cas contrari s’ha de trobar la causa d’una lectura 

anormal immediatament. 

• No s’han de detectar ni punts d’olors ni de brutícia a tota la planta. 

• Les tasques de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de 

la planta. 

Aquest recorregut inicial diari per la planta ha de confirmar que es realitzen les 

tasques de manteniment estipulades. 

5.2.1 Operacions diàries 

• Lectura dels paràmetres registrats en el control. 

• Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

o Cabal: entrada, sortida, purga i recirculació. 

o O2 en els reactors biològics. 

o Dosificació de reactius: polielectròlit i hipolorit. 

o Hores de funcionament dels grups bufadors, bombes d’aigua i 

fangs així com de la bomba centrífuga. 

o Anotació del pH. 

o Cabal desviat a by-pass. 

• Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels 

equips de deshidratació. 

• Realitzar una revisió de l’estoc de reactius. 

5.2.2 Operacions setmanals: 

• Realització del mostreig i dels anàlisi següents: 

o DBO5 Afluent/Efluent 

o DQO Afluent/Efluent 

o MES Afluent/Efluent 

• Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades al 

llibre de manteniment. 
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• Sol·licitar els reactius necessaris. 

• Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

• Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els 

necessaris o consumits. 

5.2.3 Operacions mensuals 

• Mostreig i comprovació d’anàlisi: una comprovació setmanal. 

• Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta 

com de manteniment. 

• Calibratge de les sondes d’oxigen dissolt. 

5.2.4 Operacions trimestrals 

• Comprovar l’estat (pintura) dels equips electromecànics i prendre les 

mesures oportunes. 

5.2.5 Operacions anuals 

• Realització del mostreig i dels anàlisis següents: 

o Humitat del Fang 

o Matèria orgànica del Fang 

o Matèria mineral del Fang 

• Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista: 

o Manteniment 

o Explotació 

o Conservació 

Com que estem tractant d’un procés de sanejament de tipus biològic és 

important pel correcte tractament que es preservin els microorganismes que s’haurien 

de regenerar en el cas que no es mantinguessin. 

Per poder dur a terme aquesta preservació s’ha d’assegurar que el pH es 

manté pròxim al valor neutre 7, s’han d’evitar que entrin tòxics i no es pot aturar l’aireig 

un temps superior a les tres hores. 

En el cas d’accident de contaminació al procés de sanejament el primer pas 

immediat és aturar les bombes per evitar que la contaminació es propagui per tot el 

sistema de circulació, i alertar les autoritats competents sobre la situació. 

6 CONSERVACIÓ 

Es realitzaran totes les operacions per a la conservació de l’obra en perfectes 

condicions, així com els vials de servei, la pintura de les instal·lacions tant d’obra civil 

com d’equips i la jardineria. 
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Aquestes activitats de conservació consistiran bàsicament en la reposició dels 

elements que estiguin d’alguna manera malmesos i, en general, de tots aquells que es 

consideri necessari. 

En determinades ocasions, i sota criteri de la Direcció Tècnica de la Planta, es 

subcontractaran totalment o parcial les tasques de Conservació que es considerin 

oportunes. 

Relació d’algunes activitats de conservació: 

• Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 

• Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 

• Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues en canonades. 

• Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 

• Retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització. 

• Conservació de la jardineria. 

7 DEFINICIÓ DE LES DESPESES 

L’explotació, manteniment i conservació dels equips i de les instal·lacions que 

composen una EDAR es classifiquen en els anomenats fixes i els variables. El cabal 

tractat determina la variabilitat de les despeses. 

7.1 Despeses fixes 

Els costos més elevats a una estació depuradora d’aigües residuals es troben a 

les despeses fixes, pel que ens interessa transformar-les al màxim possible en 

variables. 

Tenen en concepte de despeses fixes aquelles que són independents del cabal 

tractat i que es produeixen sense distinció que la planta estigui en funcionament o 

parada. 

Les despeses fixes es divideixen en: 

• Despeses inicials 

• Despeses de manteniment i conservació 

• Despeses de personal 

• Energia elèctrica 

• Altres 

En manteniment i conservació s’inclouen les despeses derivades del 

manteniment dels equips en les seves diferents versions: manteniment d’ús, 

manteniment preventiu, manteniment correctiu, manteniment modificatiu i manteniment 

energètic i ambiental, a més de les despeses de conservació e l’Obra Civil, Vials, 

Jardineria, etc. 
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En les despeses de personal s’inclouen únicament els derivats de la retribució 

dels tècnics, operaris i administratius en tota l’extensió: nòmina, seguretat social, plus, 

etc. 

Existeix un cost de l’energia elèctrica, funció de la potència contractada, que és 

independent dels cabals tractats. 

En varis s’inclouen totes aquelles despeses que no han estat contemplades els 

grups anteriors com per exemple el telèfon, les assegurances, el material d’oficina, etc. 

Respecte al consum d’aigua potable es fa referència a l’aigua que s’utilitzarà 

per als diferents serveis de la planta i que principalment són: 

• Serveis higiènics 

• Consum humà 

Per a tots aquests conceptes s’utilitzarà aigua provinent de la xarxa, per la qual 

cosa serà necessària una escomesa. 

7.2 Despeses variables 

Són aquelles que depenen del cabal que es tracta a l’estació, tant pel que fa a 

la quantitat com a les característiques de les càrregues contaminants que continguin. 

Tot i així, a efectes pràctics, s’utilitzaran les característiques establertes com a 

mitjanes de l’aigua tractada i la unitat analitzada serà la de volum d’aigua. 

Les despeses variables es poden dividir en: 

• Despeses d’energia elèctrica: es realitzen en funció d’un temps de 

funcionament estàndard i un preu mig del kWh. 

• Despeses de productes químics: inclouen no només els reactius 

utilitzats en les línies d’aigua, fangs i gas, sinó tot el producte de 

necessària reposició en volum i periodicitat, tal que adquireixi identitat 

pròpia (turbes, carbó actiu, etc.) 

• Despeses d’evacuació de residus: recullen tot allò que fa referència als 

subproductes obtinguts: residus sòlids, sorres, greixos, fangs, i que pel 

seu volum són significatius. 

8 DESPESES FIXES 

Es pretén desglossar l’apartat de despeses fixes a partir de la funció de cada 

operari que formi part del personal que s’encarrega de les feines d’explotació i 

manteniment de la planta. 

8.1 Personal de planta 

Segons la organització i els detalls d’organització definits a l’apartat anterior es 

disposa en una taula el llistat de preus que correspon als sous, càrregues socials, 
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hores extraordinàries i d’altres percepcions que es trobin oportunes. Es preveu que els 

treballs que consisteixin en analítiques de control siguin externalitzats a la laboratoris 

especialitzats.  

FEINA CÀRREC QUANTITAT VOLUM 
COST 

UNITARI 
COST 

TOTAL 

Operador de 
planta - 1 

Dedicació 

exculsiva 
15.000,00 € 15.000,00 € 

Operari 
electromecànic 

Titulat mig 

o superior 
1 

Prestació 

de serveis 
13.000,00 € 13.000,00 € 

Hores extres - - -  900,00 € 

TOTAL     28.900,00 € 

Taula 4. Costos corresponents al personal de planta. 

8.2 Conservació de l’obra civil 

Aquest apartat inclou totes les despeses derivades del manteniment de l’edifici 

com a infraestructura, és a dir, incloent les despeses per tractament del jardí, 

paviment, pintura, etc. 

Segons la bibliografia consultada i d’altres projectes similars, el cost de 

manteniment pot arribar a assolir el 0,25 % dels costos d’implantació de la pròpia obra. 

D’aquesta manera el nostre cost s’estima en: 

Cost de l’obra civil 483092,24 

Cost total conservació 1207,73 

Taula 5. Cost de conservació de l’obra civil 

8.3 Energia elèctrica 

Segons els potencials calculats a l’annex 18. Instal·lacions elèctriques, la 

potència instal·lada és de 22,5 kW. Tenint en compte que actualment el cost de 

l’electricitat és de 4,945 €/kWh, aleshores s’aproxima el càlcul de despesa elèctrica en 

1335 € a l’any. 

8.4 Assegurances i dades administratives 

En aquesta partida es poden incloure tasques que es donen lloc a l’EDAR i que 

són molt diverses. Entre elles es poden trobar, per exemple, les despeses de neteja, 

vestuari, telèfon, transport, etc. És per això que en aquest apartat es pren com a 

despesa un valor mitjà trobat a partir de la consulta d’altres depuradores, i que es pren 

com 3000 € l’any.  
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9 DESPESES VARIABLES 

9.1 Energia elèctrica 

Igualment, a l’annex 18 s’han especificat els consums elèctrics previstos a 

l’EDAR necessaris per alimentar els equips que tenen part en el procés de 

sanejament. El consum d’energia de l’EDAR és de 95,13 kWh i segons la bibliografia 

consultada, el preu actualitzat de l’electricitat per a ús industrial és de 0,073 €/kWh. 

Per tant, la despesa energètica de l’EDAR és de 6,95 €. En el nostre cas no hi ha 

diferència entre temporades, per tant es considera que és una despesa constant. 

9.2 Retirada de residus 

Els principals residus que es generen a la depuradora són els fangs resultants 

de la separació de l’aigua tractada al reactor i la producció de sòlids que s’aboquen al 

contenidor del pretractament. El volum total de fangs que es produeixen és de 170 m
3
 

a l’any, i el de residus sòlids 1,9 m
3 
l’any. S’estima que el preu de retirada dels residus, 

entenent que el mecanisme emprat és el d’un camió cuba que realitza aquesta 

operació periòdicament, és de 10 € m
3
, per tant, el cost de retirada de residus és de 

1700 € a l’any. 

10 RESUM COSTOS D’EXPLOTACIÓ 

10.1 Costos fixos 

Personal 28900 

Conservació obra civil 1207,73 

Energia elèctrica 1335 

Assegurances 3000 

Total 34.442,00 

€ 

Taula 6. Resum costos fixos 

10.2 Costos variables 

Energia elèctrica 30441 

Retirada Residus 1700 

Total 32141 
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1. INTRODUCCIÓ 

No forma part del projecte descriure de manera detallada el procés constructiu 

que es durà a terme per realitzar les obres de l’EDAR. En aquest apartat s’explicarà de 

manera general però completa els processos constructius que major importància tenen 

en el temps d’execució de les obres. 

 

2. VISTA GENERAL DE LES OBRES 

Les obres es poden explicar en tres etapes gairebé independents en execució 

que son les següents: 

• Excavació de les rases i col·locació dels col·lectors de gravetat. 

• Construcció dels elements principals de l’EDAR i dels edificis que els 

contenen. 

• Execució dels elements necessaris per tal d’integrar l’obra a l’entorn 

natural. 

Per a l’explicació correcta i intel·ligible dels processos de construcció que es 

donen a terme i evitar els tecnicismes que puguin complicar la descripció, s’ha 

consultat un ampli llistat bibliogràfic per tal de facilitar aquestes explicacions. Sobretot 

pel que fa referència als elements que composen els tractament utilitzat. S’adjuntaran 

les imatges que s’han trobat adients per complementar les descripcions exposades. 

 

3. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

3.1 Moviment de terres. 

En primer lloc, i donat que es tracta d’un terreny que gairebé en la seva totalitat 

està sota una cobertura vegetal, ja sigui boscosa o de camps de cultiu, s’haurà 

d’efectuar la tasca de desbrossada. Això consisteix en l’extracció i retirada de tot 

element vegetatiu (arbres, plantes, males herbes...) o qualsevol material en general 

que es trobi al terreny on s’efectuaran les obres ja sigui dels col·lectors com de l’EDAR 

en sí mateixa. 

Aquesta operació s’anomena moviment de terres, pel que s’adequa el terreny a  

les obres que s’hi volen realitzar. 

És important tenir en compte els accessos de la maquinària a la zona d’obra, 

pel que caldrà habilitar els camins existents i obrir-ne de nous on sigui necessari. 
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Figura 1. Operacions de desbrossada a una obra sense especificar. 

A l’hora d’escollir la quantitat i el tipus de maquinària destinada a aquesta fase 

del projecte cal tenir en compte els següents factors que s’han comentat als anteriors 

annexes: 

• Característiques geotècniques del terreny (densitat, cohesió, angle de 

fricció, composició...) 

• Factors intrínsecs del terreny (plasticitat, profunditat del nivell freàtic, 

assentaments...) 

• Característiques climàtiques i de l’entorn (pluges, gelades, veïns...) 

• Metodologia escollida per a executar les obres (les fases a realitzar, 

l’ordre...). 

El primer pas serà, com s’ha dit, tenir en compte quina serà exactament l’àrea 

afectada per les obres, ja sigui per la seva execució en sí com per l’entrada i sortida de 

camions i maquinària vària. A partir d’aquí es delimitarà amb precisió i de manera 

visible aquesta àrea d’actuació, afegint punts de referència obtinguts mitjançant 

mesures topogràfiques de camp, que siguin fàcils de localitzar pel personal a qui van 

dirigides. 

S’efectuarà un control constant de l’evolució de les obres per evitar 

sobrexcavacions que incrementen de manera notable el cost econòmic del lloguer de 

maquinària. 

Es procurarà vigilar l’estabilitat dels talussos a mesura que avancin les obres, 

tenint en compte les dades que es coneixen del terreny. 
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3.2 Obres dels col·lectors. 

3.2.1 Vista general. 

La xarxa de sanejament de la població de La Granyanella consta d’una 

canonada de clavegueram del tipus unitària que recull les aigües residuals de totes les 

cases que completen el municipi. El punt de connexió és l’actual punt d’abocament de 

les aigües a la riera del Barranc dels Fiterols. 

El col·lector que s’ha d’executar consta de dos trams, ambdós funcionen a 

gravetat, i tenen les mateixes característiques de diàmetre de la conducció. Estan fets 

de formigó, secció circular de 315 mm de diàmetre. El primer tram parteix de l’actual 

punt d’abocament de la xarxa existent de sanejament i té una longitud d’uns 290 

metres, el segon tram té una longitud de 330 metres en total, a l’unió d’ambdós trams 

s’instal·la un pou de registre pel manteniment de la infraestructura. 

3.2.2 Característiques del col·lector 

El col·lector utilitzat és un tub fet de formigó amb campana i junta de goma. La 

característica més destacada d’aquest tipus de conducció és que obté una resistència 

pròpia basada en la rigidesa del tub, degut a les propietats del formigó. A més no és 

un material gaire deformable, pel que es pot assegurar que la seva secció roman 

constant durant tota la longitud del col·lector. 

Les característiques del col·lector són les mateixes a tot el recorregut, ja que es 

realitza amb el mateix material prefabricat, i es poden assegurar les seves propietats. 

El terreny on es fan les rases és fàcilment compactable i no cal patir per malmetre el 

col·lector un cop soterrat. 

 

Figura 2. Soterrament d’un col·lector d’aigües residuals de formigó prefabricat. 
 

3.2.3 Característiques del pou de registre. 

El procés constructiu dels pous de registre varien i es poden fer tant al mateix 

moment de les obres o bé es poden portar prefabricats d’una planta dedicada a 
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aquestes construccions. Es projectaran pous de registre cada 50 m. de tal manera que 

se’n acabin fent 12 en tot el recorregut. 

 

Figura 3. Pou de registre. 

La secció típica dels pous de registre acostuma a ser de 1,2 metres de 

diàmetre. A 1,25 metres de la rasant de la tapa del pou la forma cilíndrica passa a ser 

forma tronco-cònica amb una generatriu vertical, de diàmetre interior de 0,60 m. 

 

3.2.4 Construcció dels col·lectors 

Les obres d’execució dels col·lectors comprenen una sèrie de fases d’operació 

que es basen en l’obertura de rases, perforació de túnels, terraplenats, drenatge i 

compactació del sòl. Com ja s’ha comentat en aquest mateix apartat, és imprescindible 

un estudi previ de les característiques del sòl on s’està treballant per poder efectuar 

totes aquestes operacions de manera òptima. 

L’obertura de rases és la fase més complexa si ens trobem en qualsevol dels 

casos següents: 

• Interceptació d’altres serveis que hi pugui haver, com ara línies 

elèctriques o telefòniques, o bé conduccions d’aigua potable. Qualsevol 

accident en aquest aspecte pot causar greus problemes sinó personals, 

econòmics per l’obra. 

• Problemes amb les característiques geològiques i geotècnies del 

subsòl, com ara l’arribada al nivell freàtic o la interceptació de capes de 

roques dures i difícils d’excavar. 

• Excavacions properes a estructures ja existents que poden afectar als 

seus fonaments i produir deformacions o esquerdes costoses de 

reparar. 

• Descobriment de jaciments arqueològics o paleontològics. 

• Interrupció del trànsit rodat de la zona sense haver habilitat un pas 

temporal adient. 
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No és infreqüent trobar qualsevol dels problemes citats sense que estiguin 

recollits al pla d’obra, per tant, tampoc es troben al pressupost ni en el projecte. En 

aquests casos és responsabilitat del contractista resoldre la situació sobre la marxa i 

amb celeritat, amb els mitjans de que es disposa. 

Els processos constructius que estem tractant, així com els materials que 

s’utilitzen i la maquinària que fa possible l’execució d’aquestes obres estan regits per 

l’actual normativa d’àmbit nacional, i ens segons quins casos europea. En cas de no 

disposar d’elements homologats per aquestes normes, s’haurà de recórrer a 

components o materials que compleixin els requisits establerts pel present projecte. 

És la pròpia normativa la que estipula de manera insistent que la realització 

dels treballs haurà de ser l’estipulada pel projecte constructiu. És en el projecte on 

citem les condicions d’execució de les obres que poden patir variacions del tipus: 

• Diferent amplada de la rasa que la prevista. 

• Profunditat de rasa diferent de la del projecte. 

• Variació del sistema d’apuntalament de la rasa per la seguretat dels 

treballadors en la col·locació dels col·lectors. 

• Grau de compactació un cop soterrats. 

• Condicions de fons de rasa i descans de les canonades. 

• Trànsit de càrregues temporals no previst. 

• Tipus de sòl amb paràmetres diferents. 

• Forma de la rasa no estipulada al projecte. 

• Condicions del terreny variants. 

• Nivell freàtic inesperat. 

• Canalitzacions addicionals en la mateixa excavació de la rasa. 

Les rases, donada la longitud establerta, s’obriran mitjançant sistemes 

mecànics d’excavació. Hauran d’estar perfectament alineades respectant el traçat 

descrit al projecte i amb una profunditat de rasant uniforme per tal de trobar una 

pendent descendent constant. 

L’excavació es realitzarà fins a la línia de rasant sempre que el terreny sigui 

uniforme. S’evitarà que quedin al descobert elements que poden perjudicar l’estructura 

com ara sortints de pedres, pel que es farà una sobrexcavació i es recobrirà amb 

material que minimitzi aquest recolzament agressiu al terreny. 

Tot el material d’origen de les rases es mantindrà apilat a una distància 

prudencial per evitar possibles entrebancaments dels treballadors i possibles accidents 

derivats. Tot el material que posteriorment formarà part de l’acabat final del terreny es 

separarà del material de rebuig, per facilitar-ne la recol·locació. 

Aquest apilament s’ha de dur a terme de manera que després en sigui fàcil el 

recolliment per emportar-lo a la planta de tractament a més de que no ocupi un espai 

exagerat per tal de facilitar les maniobres de la maquinària involucrada. 
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3.3 Impermeabilització 

En el nostre cas, en que la preservació de la qualitat de l’aigua tractada i de 

l’entorn natural que rodeja el cas del projecte, la impermeabilització és important. 

Sobretot per evitar pèrdues de cabal durant el procés de sanejament i, a més, per 

eliminar les intrusions d’aigua externes que es poden produir en cas de pluges o 

corrents subterrànies. 

Hi ha diversos sistemes d’impermeabilització, però els més utilitzats i que 

s’escauen més en el nostre projecte són les juntes d’estanqueïtat,  la 

impermeabilització de superfícies i de punts singulars que necessiten especial atenció. 

 

3.4 Ferralla del dipòsit 

Entenem com a ferralla tota aquella armadura passiva que es col·locarà durant 

la construcció abans de formigonar el dipòsit. 

És important recorre a armadures passives per evitar les fissures al formigó, 

que és l’element principal del dipòsit de retenció de l’aigua tractada i per tant, la 

principal causa de fugues i problemes d’estanqueïtat del dipòsit. En aquest aspecte es 

tenen en compte a l’hora de dimensionar el dipòsit les característiques de les 

càrregues que s’exerceixen, sobretot la pressió de l’aigua sobre les parets i el correcte 

recolzament del dipòsit sobre el terreny on descansa. 

Les principals causes de fissura en aquestes estructures, en temes de les 

propietats pròpies del material són la retracció descontrolada del formigó o les 

variacions de temperatura que provoquin un mal enduriment del formigó. És per 

aquest motiu que es disposaran de les armadures mínimes pel dipòsit. 

 

3.4.1 Dimensionament de la ferralla 

Com ja s’ha comentat, la finalitat de l’armadura és la d’absorbir les traccions 

patides pel formigó ja sigui per forces externes com l’empenta de l’aigua o bé per 

condicions internes com la retracció pròpia del formigó. 

Les barres d’acer corrugades es disposaran tan horitzontalment com vertical. 

L’encofrat estarà format per barres doblegades de tal manera que completin tot el pla 

dissenyat per tal de quedar subjectes entre sí i d’aquesta manera evitar moviments 

durant la col·locació de la ferralla o bé durant el formigonat i posterior compactació. 

La construcció del dipòsit s’inicia amb l’excavació de la solera i l’aplicació d’un 

formigó de neteja dl tipus HM-15. A més es col·locarà una capa de graves per tal de 

facilitar el drenatge de l’aigua que podria provocar una supressió de l’aigua sobre la 

solera. 
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Es procedirà al formigonat de la solera a sobre de la capa del formigó de neteja 

que tindrà un espessor d’aproximadament 20 cm. i contindrà dues capes d’armadura 

en forma de malla. 

La solera ha de tenir per norma un pendent d’1 % cap a l’arqueta per tal de 

facilitar les labors de neteja del dipòsit. Aquesta pendent s’ha d’assolir amb el propi 

formigó de la solera, no s’acceptaran l’adició de cap morter que afegeixi una capa 

extra al dipòsit. 

 

3.5 Característiques del formigó 

• Formigó de neteja HM-12,5 

• Formigó amb armadures i en contacte amb aigües residuals: HA-30 IV + 

Qb. 

• Formigó en edificis i altres estructures adjacents: HA-30 o HA-25 

segons s’especifiqui. 

 

3.5.1 Aplicació del formigó a l’obra 

Es seguiran les prescripcions de l’EHE 08 referents a l’abocament i col·locació 

del formigó, per tal d’evitar les disgregacions que es poden produir i assegurar 

l’homogeneïtat del formigó resultant. 

La compactació del formigó és farà mitjançant anell vibratori per evitar la 

formació de coqueres. 

Controlar les bombes que s’encarreguen de portar el formigó fins a l’encofrat 

per evitar pressions excessives sobre els panells fenolítics de l’encofrat perquè es 

podrien moure o caure. 

L’abocament és probablement la part més crítica del procés, perquè es corre el 

perill de produir-se disgregació de la barreja. Hi ha més possibilitat de disgregació 

quant més gran és l’àrid que conté el formigó i més heterogènia la seva composició. 

S’evitarà abocar des d’una alçada excessiva que afavoreixi la separació de 

l’àrid de la matriu del formigó i sempre es buscarà la direcció vertical d’abocament i la 

perpendicularitat amb el pla inferior de l’encofrat. S’haurà de vigilar també que el 

formigó no xoqui directament contra la ferralla. 
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Figura 4. Senyalització a la foto del tub d’abocament del formigó sobre la ferralla. 

El formigó que s’aplica mitjançant bombament ha de contenir per normativa un 

mínim de 300 kg/m
3
 de ciment i àrid gruixut que no sigui de picada. La dossificació del 

formigó es fa a planta en pes. 

S’acostuma a utilitzar plastificant o fluïdificant per facilitar-ne el bombament i el 

posterior curat. També s’inclou a la normativa que la mida de l’àrid no pot ser major a 

una quarta vegada el diàmetre de la secció del tub pel qual s’aboca el formigó. Aquest 

no pot ser d’alumini perquè no reaccioni amb l’alcali del formigó. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Tot i que l’emplaçament de l’estació depuradora d’aigües residuals es troba a 

una distància considerable de tot nucli urbà més enllà del que abasteix, es pretén 

potenciar l’atractiu que ofereix la depuradora com a mitjà de divulgació del procés de 

tractament per tal de fer conèixer a la gent el funcionament de l’estació. 

L’extensió del programa de sanejament motivat per l’Agència Catalana de 

l’Aigua, ha creat un major interès de la població envers aquestes instal·lacions de 

sanejament de les aigües residuals. A més, la creixent sensibilitat del conjunt 

d’habitants per la conservació del medi ambient ha provocat un major interès en els 

processos de sanejament que es duen a terme en el nostre territori. 

 

2. OBJECTIU 

En aquest annex es presentaran els detalls de la zona des del punt de vista de 

la preparació de visites guiades a la planta. 

 

3. ACTIVITATS 

No es té previst contractar personal addicional per realitzar les visites guiades, 

sinó que serà responsabilitat del propi personal de manteniment de la planta la 

d’ensenyar les instal·lacions als visitants. 

Com ja es costum en aquest tipus de visites, si es tracta de grups escolars, 

aquest aniran acompanyats d’adults que pertanyin al personal d’ensenyament del 

centre docent d’on provenen. 

L’objectiu principal de la visita serà la conscienciació de la finalitat 

mediambiental que compleix la planta depuradora. Per això caldrà explicar de manera 

divulgativa en què consisteix el tractament escollit i posar èmfasi en l’aprofitament dels 

materials de rebuig per a finalitats agrícoles, com els fangs. 

 

4. VISITA GUIADA A L’EDAR DE LA GRANYANELLA 

En aquest apartat es tracta de presentar un esbós del que podrien ser els fulls 

informatius de la planta amb les característiques de la mateixa, així com les 

indicacions bàsiques de com arribar-hi. 
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VISITA GUIADA A L’EDAR DE LA 

GRANYANELLA 

PUNTS D’INTERÈS DE LA VISITA 

 

En les visites guiades a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de la 

Granyanella hi haurà una fase d’explicació prèvia de la procedència de les aigües que 

són tractades a la planta, mitjançant plànols i dades bàsiques de cabals i càrregues 

contaminants. En els mateixos plànols s’inclouran esquemes del tractament de la 

planta tant per l’aigua com pels fangs de rebuig. 

La visita guiada s’iniciarà pel punt inicial del tractament, és a dir, per l’entrada 

de l’aigua residual provinents dels col·lectors i amb la separació de gruixuts mitjançant 

els tamisats.  

A continuació es presentarà el reactor biològic on els microorganismes 

presents a l’aigua que no han pogut ser eliminats per la separació de materials més 

grollers, són eliminats mitjançant l’oxidació de la matèria orgànica dissolta a l’aigua. 

Tot seguit es presenta la decantació el material oxidat i la separació del fang de rebuig 

de l’aigua. 

Aquí és on el personal de la visita explicarà l’aprofitarem dels fangs de rebuig 

per a un posterior ús a l’agricultura com a adob.  

L’últim element de la planta que es presenta a la visita és l’edifici de control, on 

s’explicarà de manera molt simplificada el comandament de tots els elements que 

formen part del tractament de l’estació. 

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

 

En primer lloc es limiten el nombre de components de cada grup de visita a un 

màxim de 25 persones. Així s’assegura una experiència més segura de cara a la 

interactuació amb els elements de l’estació. A més, això afavoreix gaudir més de la 

visita i propiciar la participació de tots els integrants del grup. 

La visita recorrerà la planta per uns itineraris prèviament dissenyats i aprovats 

per les empreses constructores i explotadores de les instal·lacions afavorint llocs de 

pas amples i de fàcil accés, i amb els acondicionaments de seguretat bàsics com 

baranes i murs de protecció. 
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Aquestes mateixes empreses estableixen un protocol a seguir en tot el que fa 

referència a la higiene i la seguretat, així com un pla d’actuació en cas d’emergència 

per desallotjar la planta si calgués. 

Abans de començar la visita el personal que la durà a terme donarà 

explicacions de les mesures de seguretat que es prendran, que tracten de: 

• Mantenir una distància prudencial amb la maquinària de la planta. 

• No traspassar zones que no disposin de les mesures de protecció 

bàsiques, com ara baranes. Aquests elements a evitar poden ser tancs 

buits o decantadors. 

• Assegurar l’higiene de tots els visitants i rentar-se les mans en cas 

d’entrar en contacte amb l’aigua residual. 

• Destacar el personal que dirigeix la visita i el personal docent que 

condueix els alumnes de tal manera que estiguin sempre sota vigilància 

durant tota la visita. 

VISITA GUIADA A L’EDAR 

  

Com arribar-hi: 

L’EDAR de la Granyanella es troba a una hora de Barcelona aproximadament. 

Està al costat de Cervera i la població està indicada en tot moment des de que 

s’abandona la ciutat. 

COORDENADES GPS 

LONGITUD 1º 13’ 49,83’’ E ; LATITUD 41º 38’ 36,66’’ N 

 

Si vens en cotxe o autocar: 

Des de Barcelona autopista A-2, agafar la sortida 523 Vergós/Cervera Sud i 

continuar per la NII fins arribar a la població de Cervera. Creuar Cervera per sortir `pel 

sud i continuar per la carretera L-214, seguint la senyalització contínua de La 

Granyanella que es troba a cada bifurcació. Un cop arribat a La Granyanella creuar 

altra cop la població i continuar pel carrer de terra que parteix per l’altra banda del 

municipi del que s’ha arribat. Al cap de 600 metres al camí s’hi troba l’EDAR. 

L’espai per aparcar no és mol espaiós, pel que si es ve amb autocar s’hauran 

de fer les maniobres per canviar de sentit aprofitant el mateix camí de terra per on s’ha 

arribat. 
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ITINERARI PEDAGÒGIC 

 

1. La trobada amb el personal de l’estació es realitza a l’entrada de la 

depuradora, on es realitzen les presentacions i es fa la primera 

introducció a les mesures de seguretat descrita. 

2. El grup es desplaça als taulells informatius on es mostren els plànols de 

la situació de la planta respecte la població de la Granyanella i una breu 

informació de les característiques mediambientals de la zona. A més 

s’exposa l’esquema introductori del funcionament de la planta. 

3. Es comença la visita de la planta pel desbast de gruixuts mitjançant el 

tamisat. En aquest punt es fa una explicació de com arriba l’aigua a la 

depuradora mitjançant els col·lectors i l’estat en que arriba, les 

càrregues contaminants explicada als taulells informatius. 

4. A continuació el grup es desplaça al tanc on s’explica el per què de la 

mancança de decantació primària per tractar-se d’aeració perllongada i 

com s’instal·la la decantació secundària per reduir l’espai ocupat per la 

depuradora. 

5. El següent pas de la visita és l’arribada a la sitja de fangs on el personal 

encarregat de donar explicacions de cada element donarà importància 

al reaprofitament dels elements de rebuig del tractament de depuració. 

6. Finalment s’observa el punt d’abocament de l’aigua tractada al medi 

natural, en el nostre cas la riera del Barranc dels Fiterols. 

OBSERVACIONS 

 

Per arribar al tanc es realitza mitjançant una passarel·la metàl·lica força estreta 

i amb baranes molt separades. Per això és important separar el grup per a fer-lo 

passar en subgrups reduïts de persones, sobretot si són nens els que realitzen la visita 

i parant especial atenció a que no s’hi aboquin cap mena d’objectes al tanc que puguin 

malmetre les instal·lacions.  
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Figura 1 Sistema de llacunatge de l'actual EDAR de Cervera 

 

Figura 2 Entrada a l'actual EDAR de Cervera 
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Figura 3 Edifici de pretractament i contenidor de residus urbans, EDAR Cervera 

 

Figura 4 Dipòsit d'aigua potable, La Granyanella 
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Figura 5 Riu d'Ondara al seu pas per Cervera 

 

Figura 6 Riu d'Ondara sota el viaducte que porta a La Granyanella 
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Figura 7 Abocament actual de les aigües no tractades 

 

Figura 8 Camí paral·lel al traçat del primer tram dels col·lectors 
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Figura 9 Vista general de la llera de la riera del Barranc dels Fiterols 

 

Figura 10 Barranc dels Fiterols i part del traçat del segon tram dels col·lectors 
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Figura 11 Traçat del segon tram dels col·lectors 

 

Figura 12 Continuació del segon tram dels col·lectors 
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Figura 13 Sistema d'enllumenat municipal i camí que porta a l'EDAR 
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Figura 14 Emplaçament previst de la futura EDAR de La Granyanella 
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Figura 15 Estat actual de la parcel·la on s'emplaçarà l'EDAR i el cami d'accés 

 

 

Figura 16 Tram final dels col·lectors a l'arribada a l'EDAR 
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Figura 17 Vista general de l'emplaçament de l'EDAR 

 

Figura 18 Tram del camí d'accés a l'EDAR que es té previst eixamplar 
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Figura 19 Tram del camí d'accés a l'EDAR 

 

Figura 20 Vista general del futur emplaçament de l'EDAR 
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1 INTRODUCCIÓ 

 Aquest projecte determina la construcció d’una estació depuradora d’aigües 
residuals per tractar les aigües de rebuig del municipi de La Granyanella. S’ha 
establert al Document 4. Pressupost, el cost total del projecte en funció de les diferents 
actuacions i processos que es duen a terme. 

Tot i així també s’ha de tenir en compte el cost que suposa no realitzar cap 
actuació. Aquest cost no pot ser mesurat de la mateixa manera que s’ha quantificat la 
despesa de la depuradora, sinó que s’ha de prestar atenció al cost ambiental que 
suposaria el no tractament de les aigües residuals. 

 

2 CÀNON DE CONTROL D’ABOCAMENTS 

Segons marca el Real Decreto 606/03, s’aplica una tassa als abocaments 
d’aigua per tal de finançar l’estudi per al control i protecció del medi ambient. Aquest 
control d’abocaments és independent de les tasses establertes per a cada comunitat 
autònoma, ja que és d’àmbit estatal. 

El preu bàsic de l’aigua residual urbana es tassa en 0,01202 €/m3. 

D’aquesta manera es considera el coeficient de majoració o minoració 
mitjançant una sèrie de factors que depenen de la naturalesa de l’abocament. Per a 
aigües urbanes fins a 1999 habitants-equivalent el coeficient és igual a la unitat. 
També ho és per a l’abocament en zona de categoria III. Per al cas que es tracta en 
aquest projecte, aigua urbana tractada, el coeficient és de 0,5. Com que ens trobem en 
un cas d’abocament no autoritzat d’aigua no tractada, el coeficient de majorització és 
igual a 4. 

 

2.1 Benefici ambiental 

El benefici que s’aplica per a la depuració implementada és la diferència 
econòmica de l’aigua bruta que no es tracta menys la mateixa aigua un cop ja 
tractada. Segons l‘annex 7 “Bases de disseny”, Qd = 46,5 m3/h, per tant, a l’any 
s’aboca un total de 118.807 m3 d’aigua. 

Multiplicant pel preu bàsic d’aigua tractada i pel coeficient de majoració, el 
cànon d’abocament no autoritzat és de 5.712,24 €/any. 

De la mateixa manera, el cost un cop l’EDAR estigui en funcionament i sigui 
capaç de tractar totes les aigües que actualment s’aboquen al medi, és de 714,03 
€/any. 

Així doncs, el valor de l’ingrés net per depuració és la diferència, 4.998,21 
€/any. 
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2.2 Reglament del domini públic hidràulic 

Per al domini públic hidràulic (DPH) es pot estudiar des del punt de vista de la 
sostenibilitat o bé per altra banda des del deteriorament. Segons l’article 109 de la Llei 
d’Aigües, la seva valoració s’estableix contemplant que es tracta d’un abocament no 
tractat i per tan és una infracció greu. A més, es quantifica un valor situat entre els 
30.000 i els 300.000 €. Nosaltres escollim un valor mig de 175.000 €, en el cas del 
projecte, el valor total és de 175.000 + 2.579,72 = 179.998,21 €/l’any. 
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1  CONDICIONS GENERALS 

 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1 Naturalesa del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, constitueix el conjunt 

d’instruccions, normes i especificacions que, juntament amb les complementàries que 
s'indiquen, defineixen els requisits tècnics de les obres del “Projecte constructiu de 
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i dels col•lectors en alta de La Granyanella (La 
Segarra)” essent aquesta obra el seu àmbit d’aplicació. 
 

Els documents indicats contenen, a més, la descripció general i la localització de 
les obres, les condicions que han de complir els materials i les instruccions per a 
l'execució, amidament i abonament de les unitats d'obra, i composen la norma que 
seguirà el contractista. 
 

Per a aquells materials o unitats d’obra no mencionats en el Plec de Condicions 
Tècniques Particulars, serà de sencera aplicació el disposat en: 
 

 El Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PPTG) per a la concessió d’obra 
pública per la redacció del projecte, construcció i explotació de les instal•lacions 
de sanejament d’aigües residuals urbanes a la conca del Llobregat nord de la 
Agència Catalana de l’Aigua, que es considera a tots els efectes com a Plec 
General de Condicions.  

 El Plec de Bases per a la Contractació del Servei d’Explotació, Conservació i 
Manteniment de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals. 

 Les Normatives i Disposicions esmentades en l’article 100.2 que es consideren a 
tots els efectes complementaris al Plec General de Condicions.   

 

1.2 Disposicions legals a tenir en compte 

 
L’execució de les obres es regirà pels següents documents: 

 
1. Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PPTG) junt amb el present Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) 
2. Plec de Clàusules Administratives Generals (PCAG) i el complementari Plec de 

Clàusules Administratives Particulars (PCAP)  
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En cas de discordança entre algunes estipulacions dels documents anteriors, la 

prevalença correspon al PPTG i PCAP respecte als homòlegs PPTP i PCAG. Així 
mateix els documents Administratius (PCAG i PCAP) prevalen respecte els documents 
tècnics (PPTG i PPTP). 
 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del 
contingut d'aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que 
no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica. 
Amb caràcter general: 
 

 Llei 13/1995 de 18 maig de contractes de les administracions públiques. 
 Llei de Bases de Contractes de l'Estat. Text articulat. Decret 923/1965 de 8 d’abril. 

(En tot allò que no s’oposi a la nova llei). 
 Modificació parcial de la Llei de Bases de Contracte de l'Estat. Llei 5/1973, de la 

Jefatura de l'Estat de 17 de març de 1973 (en tot allò que no s’oposi a la nova llei). 
 Reglament General de Contractació. Decret 3410/1975 del Ministeri d'Hisenda de 25 

de novembre. (En tot allò que no s’oposi a la nova llei). 
 Contractes de l'Estat. Plec de Clàusules Administratives Generals per la 

Contractació d'Obres de l'Estat. Decret 3854/1970 del Ministeri d'Obres Públiques de 
31 de desembre. (En tot allò que no s’oposi a la nova llei). 

 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 
Complementàries (ordre d'11 d’abril de 1946 i 8 de febrer de 1951). 

  Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball. Ordre del Ministeri de 
Treball de 9 de març de 1971. 

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 de Disposicions de Seguretat i 
Salut  a la Construcció 

 Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals 
 Reglament de Seguretat del Treball a la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d’abril de 1964). 
 Estudi de Seguretat i Salut en els Projectes d'Edificació i Obres Públiques. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-

3/1975), aprovat per OM de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions 
introduïdes fins al moment actual, i que en el seu dia (quan s’editi) passarà a 
anomenar-se PG-4/88 (OM 21 de gener 1988). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-
4/88), esmentat a l’ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 
Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment 
d'Aigües, aprovat per OM de 28 de juliol de 1974 (MOPU). 
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 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 
Poblacions, aprovat per OM de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (MOPU). 

 Plec de Condicions Facultatives Generals per a les Obres de Proveïment d'Aigües, 
de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les Obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 Norma de construcció sismoresistent: Part general i edificació segons real decret 
2543/94 de 29 de desembre. 

 Norma sismoresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost. (En tot 
allò que no s’oposi a la nova norma). 

 Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o estructural 
EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998, de 11 de desembre de 1998 . 

 Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència (MOPT) 

 Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC). 
 Normes UNE. 
 Normes Bàsiques de l'Edificació. (NBE del MOPU) 
 Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE del MOPU) ECG, ECR, ECS, ECT, ECV. 
 Norma NBE-AE 88 "Acciones en la Edificación" del Ministeri d'Habitatge. 
 UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 Normes ASME-IX "Welding Qualifications" 
 Norma MV-102 "Acero Laminado para estructuras de Edificación". última edició. 
 Norma MV-103 sobre "Cálculo de las estructuras de acero laminado en la 

edificación", última edició. 
 Norma MV-104 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación", 

última edició. 
 Norma MV-105 "Roblones de acero", última edició. 
 Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero", última 

edició. 
 Norma MV-107 "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero", última 

edició. 
 Norma MV-201 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo", última edició. 
 Norma MV-301 "Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos", 

última edició. 
 Normes bàsiques per a les instal•lacions interiors de subministrament d'aigua. 
 Plec General de Condicions Facultatives per Canonades d'Abastament d'aigües. 
 Instrucció de l'IETCC per tubs de formigó armat o pretesat. 
 Recomanacions de l'IETCC per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de 

formigó en massa (THM. 73). 
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 Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban 
Terradas. 

 Recomanacions pràctiques per a una bona protecció del formigó IET. 

 
Amb caràcter particular: 

 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments. RC-88, 

aprovat per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre (BOE, 4 de novembre 1988) i 
les seves posteriors edicions, versions o revisions vigents. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 
 Instrucció EM-62 d'Estructures d'Acer de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció 

i del Ciment. 
 Reglament de recipients a pressió. 
 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat de l'Institut Eduardo Torroja de la 

Construcció i del Ciment, junt de 1980. 
 Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 2413/1975 del Ministeri 

d'Indústria de 20 de setembre de 1973. 
 Reglament de línies elèctriques d'Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 
 Reglament d'Estacions de transformació d'energia elèctrica. 
 Instruccions complementàries, denominades Instruccions MIBT, segons el disposat 

en el reglament electrotècnic de BT. 
 Normes UNE, DIN, ASTM, ASME, ANSI i CEI, a decidir per l'Administració. 
 Llei de promoció de l'accessbilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
 Llei de Protecció de l'Ambient atmosfèric. 

 
Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les 

modificacions posteriors, declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tals 
durant el termini de les Obres d'aquest Projecte. 
 

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o 
Normes de tota índole promulgades per a l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, 
Ajuntament i d'altres Organismes competents, que tinguin aplicació als treballs a 
realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior.  

2 DISPOSICIONS GENERALS 

2.1 Subcontractes 
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Pel que fa a les Subcontractes s'haurà de complir el que al respecte disposa la 

Llei de bases de contractes de l'Estat de 08-04-1966 (amb les seves modificacions 
posteriors), el reglament de Contractació de 28.12.1967, i la Llei 13/1995 de 18 maig de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 

L'acceptació del Subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva 
responsabilitat contractual. 
 

S'estarà, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que 
s'estableixin al contracte. 
 

2.2 Quadres de Preus 

 

2.2.1 Condicions Generals 

 
Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament 

contingudes al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'entendrà que 
inclouen sempre el subministrament, manipulació i ús de tots els materials precisos per 
a l'execució de les unitats d'obra corresponents fins al correcte acabament de les 
mateixes, llevat que expressament s'exclogui alguna a l'article corresponent. 
 

Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les des¬peses 
de maquinària, mà d'obra, elements accessoris, transport, eines i totes les operacions 
directes precises per al correcte acabament de les unitats d'obra, llevat que 
expressament s'exclogui alguna a l'article corresponent. 
 

Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes. 
 

Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d’aplicació única i 
exclusivament en el supòsit de que calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, 
quan per rescissió o d'altres motius no s'arribin a concloure les contractades.  
 

2.2.2 Personal del Contractista 

 
El Contractista comunicarà a l'Enginyer Director de l'Obra el personal i els 

mitjans auxiliars que disposarà a l'obra. 
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L'Enginyer Director de l'Obra, quan per a la bona marxa de les mateixes ho 
estimi necessari, exigirà al Contractista l'augment o la substitució del personal i dels 
mitjans auxiliars. El Contractista estarà obligat al seu compliment. 
 

2.2.3 Seguretat i salut a les obres 

 
L'adjudicatari haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents 

en matèria de seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que 
siguin aplicables en aquestes matèries. 
 

En particular, haurà de confeccionar el pla de seguretat i salut i altres obligacions 
a què fa referència el reial decret 555/1986. 
  

El Contractista adjudicatari de les obres, estarà obligat a la senyalització de les 
mateixes, tant diürna com nocturna, d'acord amb les vigents reglamentacions i les 
instruccions del director de l'obra. 
 

El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i 
control d'incendis. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que 
s'encenguin focs innecessaris i serà responsable de la propagació dels mateixos, 
encara que fossin necessaris per a l'execució de les obres i dels danys i perjudicis que 
es puguin produir. 
 

Tots aquests treballs es valoraran en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
  
 
 

2.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

2.3.1 Antecedents 

 
Es redacta aquest projecte a petició de l’Agència Catalana de l’Aigua del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa 
de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya 2002 (PSARU). La finalitat 
d’aquesta inversió és resoldre el problema de l’abocament de les aigües residuals 
urbanes del nucli urbà de La Granyanella. 
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2.3.2  Objecte del projecte 

 
És objecte del present projecte la definició de la totalitat de les obres 

necessàries per recollir i tractar de manera adequada les aigües residuals urbanes 
produïdes al nucli poblacional de La Granyanella, detallant correctament totes les parts 
de l’obra a executar. 
 

2.3.3  Característiques generals 

 
Es tracta d’una estació depuradora d’aigües residuals de dimensions compactes, 

la qual s’ubicarà aigües avall del punt on actualment es produeixen els abocaments a la 
llera. 
 

Està formada per un sistema inicial de pretractament, un tractament biològic i un 
tractament secundari de fangs. El pretractament inclou els sistemes de bombament, el 
desbast i el procés de tamisat.  
 

El tractament biològic té lloc en un reactor biològic de forma octogonal, de 8,5 m 
de diàmetre equivalent, que inclou el sistema de decantació.  
 

Per últim, s’ha dissenyat el sistema de bombament i emmagatzematge dels 
fangs residuals, els quals es recolliran periòdicament, per al seu tractament en planta 
externa. 
 

Igualment s’ha contemplat la prolongació dels col•lectors existents, fins a 
connectar amb el punt d’entrada a l’EDAR.  
 

El conjunt de l’obra civil queda degudament reflectit a la memòria del present 
projecte.  

 

2.3.4 Definició de les obres 

 
El detall de les obres principals a efectuar per l’execució del Projecte es pot trobar a la 
memòria del present projecte. 
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2.3.5 Plànols d’obra 

 
El present Projecte recull els plànols necessaris per a l’execució de les obres i 

són subjectes de ser modificats en el cas que  la Direcció de l’Obra ho consideri. 
 

Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions, 
degudament justificades, sobre l’obra projectada a la Direcció de les Obres. 
 

Al cursar una proposta d’aquestes característiques el Contractista haurà 
d’assenyalar el termini de temps en el qual precisa rebre la contestació perquè no es 
vegi afectat el programa de treball. La no contestació dintre d’aquest termini s’entendrà 
com a denegació de la petició formulada. 
 

2.3.6 Contradiccions, omissions o errors 

 
En general totes les unitats d’obra queden preferentment definides en els plànols 

recollits en el Projecte, pel que fa referència a la seva  tipologia i a la seva geometria.  
 

La qualitat i les condicions d’amidament i abonament queden definides en el  
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (P.P.T.P.). 
 

Els preus unitaris dels Quadres de Preus fan referència als tipus que en aquest 
s’especifica. 
 

En cas de contradiccions, omissions o errors, la Direcció de l’Obra definirà les 
unitats a executar. 

 

2.4 INICI DE LES OBRES 

2.4.1 Replanteig 

 
El replanteig general de les obres s'efectuarà d'acord amb el que es disposa a 

les clàusules administratives particulars del contracte.  
 

Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils 
inclosos en el document de plànols, haurà de comunicar-se per escrit a la Direcció 
d'Obra amb la justificació corresponent pel seu contrast i, si s'escau, amb posteriors 
correccions.  
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Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a 
replantejar les parts d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les 
dades dels plànols o les que li proporcioni la Direcció d'Obra en cas de modificacions 
aprovades o disposades pel propietari. Per això fixarà en el terreny, a més de les ja 
existents, els senyals i dispositius necessaris perquè resti perfectament marcat el 
replanteig parcial de l'obra a executar. 
 

La Direcció d'Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes 
sobre aquests replantejos parcials. Podrà també, si així ho estima convenient, 
replantejar directament, amb assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, 
així com introduir les modificacions necessàries en les dades de replanteig general del 
projecte. Si alguna de les parts ho estima necessari, també s'aixecarà acta d'aquests 
replantejos parcials i, obligatòriament de les modificacions del replanteig general, 
havent-hi de restar indicades, les dades que considerin necessàries per a la 
construcció i posterior amidament de l'obra executada. 
 

Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que 
s'estableixin en el replanteig. 
 

Serà obligació del contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i 
instal·lacions, amb les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra 
corresponents per tal que no es derivi cap alteració de la làmina d'aigua prevista 
deguda a disconformitats d'altimetria no detectades.  
 

Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial, per determinar qualsevol 
part de l'obra general o de les auxiliars, haurà de donar coneixement a la Direcció 
d'Obra per a la seva comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el 
començament d'aquesta part d'obra. 
 

2.4.2 Programa de Treball 

 
L'adjudicatari haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida per la 

Direcció d'Obra per a un seguiment conjunt de manera que un cop aprovada per 
aquesta, passarà a ésser la contractual. 
 

La programació haurà d'especificar els terminis parcials i data d'acabament de 
les diferents activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. 
També reflectirà les dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis 
parcials d'acabament. 
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Així mateix, aquesta programació haurà de presentar-se abans del 
començament de les obres. 
 

2.4.3 Començament de les obres 

 
L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi a l’Acte 

de comprovació del replanteig.  
 

2.5 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

 

2.5.1 Assaigs 

 
El Contractista estarà obligat a la presentació d’un programa de control de 

qualitat que sotmetrà a l’aprovació del Director de les Obres. 
 
  

2.5.2 Materials 

 
Aspectes generals 

 
En aquest Plec s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenir 

els materials que hauran de ser utilitzats a l’obra. En el cas que algun material o 
característica no haguessin estat suficientment definits haurà de complir la normativa 
tècnica vigent. 
 
 

2.5.3 Seguretat i salut en el treball 

 
D’acord amb l’article 4t del RD 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), el 

Contractista haurà d’elaborar un “Pla de seguretat i salut en el treball” en el qual 
desenvolupi i adapti l’”Estudi de seguretat i salut” contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què desenvolupi els treballs. Aquest 
Pla previ coneixement de la DO i aprovació per l’Autoritat competent, es remetrà al 
Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut (o als representants dels 
treballadors). 
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És obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è 

(últim paràgraf) i 8è d’aquest Decret. 
 

2.5.4 Conservació de les obres executades durant el termini de garantia. 

 
El Contractista queda compromès a conservar, les obres que integrin el Projecte 

, fins que aquestes siguin rebudes. 
 

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de 
garantia d’un any a partir de la data de la recepció. 
 

2.5.5 Neteja final de les obres 

 
Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció provisional, es 

procedirà a la seva neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, 
obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i edificis que no siguin precisos per la 
conservació durant el termini de garantia. Aquesta neteja s’estendrà a les zones de 
domini, servituds i afecció de l’obra, així com als terrenys que hagin estat ocupats 
temporalment, han de quedar uns i altres en situació anàloga a com es trobaven abans 
de l’inici de l’obra o similar al seu entorn. 
 

2.5.6 Conservació del medi 

 
El Contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora 

d’aquests, procedirà adoptant les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 
ambient siguin mínimes.  
 

2.5.7 Cartells d’obra 

 
Els cartells d’obra s’ajustaran a les directrius que, en quant a volum i llegendes, 

fixi el Director de l’Obra, i tenint en compte la legislació vigent sobre possible impacte 
paisatgístic. 
 

2.5.8 Execució de les obres no especificades en aquest plec 
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L’execució de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions del qual 

no figuren en aquest PPTP, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins 
de la bona pràctica per a obres similars. 
 

2.5.9 Normes i precaucions per a l'execució de les obres 

 
En el cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de 

drenatge, sense que es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes irreparables. 
En el cas de gelada el contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar 
perjudicades pels efectes de la mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no 
puguin ser desenvolupats en condicions normals de qualitat (formigonat, moviment de 
terres, etc.). Les parts danyades de les obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 
 

La materialització del replanteig haurà d'ésser respectada en tot moment, fins a 
l'acabament dels treballs i si durant l'execució dels mateixos hagués de desaparèixer 
inevitablement alguna part d'ella, serà necessari prendre les referències precises, 
prèvia autorització de l'Administració, per poder reproduir,  en tot moment i amb 
exactitud, la materialització desapareguda. 
Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’apilar-se en 
parcel•les fora de les obres, i de forma tal que permeti el seu fàcil reconeixement i 
amidament.  
 

2.5.10  Normes per a la recepció de les obres 

 
La recepció de les obres es portarà a terme d'acord amb el disposat als articles 

54 i 55 de la Llei 5/1973 de 17 de Març sobre modificació parcial de la Llei de 
Contractes de l'Estat (BOE núm. 69 de 21-12-1973). 
 

Després de la recepció provisional passarà el termini de garantia a la fi del qual 
es procedirà a la recepció definitiva. 
 
 
 
 

2.6 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

2.6.1 Indemnitzacions 
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Aniran a càrrec del contractista les indemnitzacions previstes en el pressupost. 

 
L'adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de senyalització de la via 

pública. 
 

2.6.2 Trobada d'objectes 

 
El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l'execució de les obres havent de donar immediatament compte dels trobats a 
l'Enginyer Director i posar-los sota la seva custòdia. 
 

2.6.3 Respecte amb el medi ambient i evitació de contaminacions 

 
En tot moment la construcció de les obres no pot ser nociva pel medi ambient de 

la zona. El contractista vetllarà de manera acurada per evitar les afeccions a la natura 
que el normal desenvolupament dels treballs pugui ocasionar.  
 

El contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de 
rius i de possibles aqüífers per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 
material que pugui ésser perjudicial. Sobre tot s’evitaran els vessaments de neteges de 
cubes de formigó a lleres de rius, boscos o qualsevol altre indret que no sigui l’interior 
de la pròpia obra. Igualment s’evitaran aquests vessaments en talussos existents fora 
de l’obra o permanents a l’obra. 
 

2.6.4 Permisos i Llicències 

 
Anirà a càrrec de la Direcció d’Obra l’obtenció de  tots els permisos i llicències 

precises per a l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, 
etc. pertinents. 

 

 
 

2.6.5 Ús durant el període de Garantia 
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Durant aquest període de garantia el contractista està obligat a conservar i 
mantenir l'obra i a corregir qualsevol defecte apreciat, sempre que no es degui a l'ús 
inadequat. 
 

2.6.6 Conservació de les obres durant la seva execució i termini de Garantia 

 
El contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les 

obres fins a ser rebudes en càrrec a les partides previstes en e l pressupost  per a dits 
efectes. 
 

Com a termini de garantia es marca el d'un any, llevat que s'indiqui un altre 
diferent al contracte. 
 

Si en efectuar el reconeixement final de les obres alguna d'elles no es trobés per 
rebre, es concedirà un temps per solucionar els defectes a càrrec del contractista, amb 
un nou termini de garantia, que fixarà la Direcció de l'Obra. 
  

2.6.7 Obligacions socials 

 
L'Administració podrà exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els 

quals s'indiqui que la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a 
Assegurances Socials, Accidents, Règim Fiscal, etc. 
 

2.7 AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

2.7.1 Amidament 

 
A més dels previst en el Plec de Clàusules Administratives Generals de l'Estat, 

s'observaran les següents prescripcions. 
 

La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les 
definides en el present Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi 
unitat o es prevegin diverses, la que es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu 
defecte, la que fixi la Direcció d'Obra. 
 

Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran 
amb el sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra. 
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Tots els amidaments de moviment de terres es faran a partir de les seccions 
tipus previstes als plànols. En cas de precisar-se una modificació de les seccions  tipus 
que comporti excavacions i/o rebliments superiors als previstos serà imprescindible el 
vist-i-plau de la Direcció d’obra anterior a l’execució per poder  aplicar els increments 
d’amidament.  
  

2.7.2 Preu unitari 

 
El preu unitari que aparegui en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que 

s'aplicarà als Amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, 
és d’aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errades o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. 
 

2.7.3 Abonament 

 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus 

núm. 1 contractual, augmentant-se posteriorment el concepte de Benefici Industrial i 
Despeses Generals i al resultat l'IVA vigent. Aquests preus s'abonaran per les unitats 
executades segons les condicions que s'estableixin en el present Plec. 
 

2.7.4 Partides alçades 

 
Les partides que figuren com “d´abonament íntegre" en els Quadres de Preus o 

Pressupostos Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament al Contractista, un cop 
executats els treballs a què corresponen. 
 

Les partides alçades "a justificar" s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. 
 

2.7.5 Abonament a compte d'instal•lacions, equips i materials aplegats 
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Per a l'abonament a compte d'instal•lacions, equips i aplegaments, s'estarà 
d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals i en el 
Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 

2.7.6 Relacions valorades i certificacions 

 
S'estarà d'acord a l'establert en el Plec de Clàusules Economicoadministratives 

Particulars per a la Concessió d’Obra Pública  per la Redacció del Projecte, 
Construcció i Explotació de les Instal.lacions de Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes a la Conca del Llobregat Nord així com en el reglament General de 
Contractació de l'Estat. S'estarà d'acord també amb l'establert a les clàusules 
particulars del contracte. 
 

Les obres executades s'abonaran al contractista mitjançant certificacions 
mensuals  una vegada acabades totes les actuacions previstes als Projectes 
Constructius  aprovats per l’Agència Catalana de l’Aigua, i segons la fórmula que figura 
en la clàusula nº 11 del Plec de Clàusules Economicoadministratives Particulars per a 
la Concessió d’Obra Pública  per la Redacció del Projecte, Construcció i Explotació de 
les Instal•lacions de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes a la Conca del Llobregat 
Nord: 
 
  (Qd/12) x (Ta+Tf) + N x Tv ,  
 
on:  Qd és el cabdal de disseny en m3/any 

N m3 total d’aigua depurada en els punts requerits per l’Agència en el transcurs del 
mes finalitzat 

Ta la tarifa d’amortització ofertada per l’adjudicatari en euros/m3 
Tf la tarifa d’explotació fixa ofertada per  l’adjudicatari en euros/m3 
Tv la tarifa d’explotació variable ofertada per  l’adjudicatari en euros/m3. 
 
 
 

 

2.7.7 Revisió de la tarifa 

  Segons la clàusula nº 13  del Plec de Clàusules Economicoadministratives 
Particulars per a la Concessió d’Obra Pública  per la Redacció del Projecte, 
Construcció i Explotació de les Instal.lacions de Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes a la Conca del Llobregat Nord, les ofertes presentades pel licitador per la 
redacció dels projectes i per la construcció de l’obra i adjudicades per l’Agència 
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Catalana de l’Aigua es consideraran com un “claus en mà” i juntament amb la tarifa Ta 
no tindran dret a revisió de preus. 
 

La tarifa d’explotació (Tf) serà revisable segons lo indicat en la mateixa clàusula 
nº 13 
 

2.7.8 Obres que no són d'abonament 

 
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions de 

l'Enginyer Director. 
 

2.7.9 Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

 
A més de les despeses a compte del Contractista, incloses al Plec General 

s'inclouran les següents: 
 

 Les despeses i impostos generats per la licitació, formalització, execució i 
desenvolupament del contracte i qualsevol exaccions que resultin d’aplicació en 
la forma i quantia assenyalada per les disposicions vigents. 

 Els tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic, tant estatals, locals i 
autonòmics, que gravin o puguin gravar l’exercici de la concessió 

 Despeses de permisos o llicències propis del contractista necessaris per a 
l'execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i 
serveis afectats. 

 La conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
 Despeses corresponents de plantes, instal•lacions i equips de maquinària. 
 Despeses d'instal•lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

plantes, instal•lacions i eines. 
 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 
 Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de  

deteriorament. 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal•lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, 
així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres 
elements. 

 Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors. 
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 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 
de l'obra i zones dels voltants afectades per les obres. 

 L'adquisició o lloguer de terrenys per instal•lacions, preses de corrent, 
abocaments i/o préstecs. 

 La conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, 
col•locació i conservació de senyals dins de l'obra i de les zones de tercers i en 
les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a 
tercers, amb especial atenció al trànsit. 

 Els danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 
 Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de 

treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir 
el programa de treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les 
esmentades mesures es produeixi a petició de la Direcció de les Obres i sigui 
motivada per retards no imputables al Contractista. 

 
 

2.8 COMPATIBILITAT  I  RELACIÓ  ENTRE  ELS  DOCUMENTS  QUE 
DEFINEIXEN LES OBRES 

 
D'una manera no limitativa, tenint en compte les possibles clàusules que 

s'estableixin posteriorment al contracte, els documents contractuals del present projecte 
són: 
 

1.- El Plec de Condicions 
2.- Els plànols 
3.- Els Quadres de Preus 1 i 2, la Justificació de Preus i el Pressupost. 

 
Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents esmentats serà 

d’aplicació el que correspongui respectant l’ordre de la seva enumeració. 
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3 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 

 

3.1 QUALITAT DELS MATERIALS 

 

3.1.1 Condicions generals 

 
Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions 

que s'estableixen en el present Plec. 
 

3.1.2 Normes oficials 

 
Els materials que quedin incorporats en l'obra i per als quals existeixin normes 

oficials establertes en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de 
complir amb les normes vigents trenta dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les 
derogacions que s'especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord. 
 

3.1.3 Examen i prova dels materials 

 
L’adjudicatari està obligat a facilitar, en tot moment, l’examen  de qualsevol dels 

materials a usar en l’obra, a la Direcció de l’Obra.  
 

Igualment, i sempre que la Direcció de l’Obra ho requereixi, facilitarà la prova 
dels mateixos. I en aquest cas el Contractista haurà de subministrar als laboratoris una 
quantitat suficient de material per assajar. 
 

3.1.4 MATERIALS QUE NO COMPLEIXEN LES ESPECIFICACIONS 

 
Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina 

aquest Plec, el Contractista s'atendrà al que determini el Director d'obra conforme al 
previst en els apartats següents. 
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3.1.5 Materials col•locats en obra (o semielaborats) 

 
Si alguns materials col•locats en obra o semielaborats no compleixen amb les 

especificacions corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista. 

3.1.6 Materials aplegats 

 
Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director 

d'Obra ho notificarà al Contractista per a procedir a la seva retirada. 
 

3.2  CIMENT PÒRTLAND 

 

3.2.1 Definició 

 
El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per 

pulverització del clinker i  sense més addició que la de pedra i guix natural. 
 

3.2.2 Condicions generals 

 
El ciment haurà de complir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-88. Complirà així mateix, les 
recomanacions i prescripcions contingudes en la Instrucció pel projecte i l'execució 
d'obres de formigó en massa o armat (EHE-98). 
 

3.2.3 Tipus de ciment pòrtland 

 
Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II ó tipus IV i de classe 35 o 

superior. En el cas dels elements prefabricats el ciment serà tipus I. 
 
 
 

3.2.4 Subministrament i emmagatzematge 
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El ciment serà transportat en envasos homologats en els que haurà de figurar 
expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits 
hermètics, acompanyats a cada remesa el document de remesa amb les mateixes 
indicacions citades. 
 

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb 
dispositius de protecció contra el vent i la pluja. 
 

El ciment s’emmagatzemarà de tal manera que permeti un fàcil accés per la 
inspecció i identificació de cada remesa a un magatzem o sitja protegit convenientment 
contra la humitat del terra i de les parets. Es prepararan els magatzems o sitges 
necessaris perquè no puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment. 
 

En el cas que s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre 
tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses 
piles amb la finalitat de permetre el pas del personal i aconseguir un ampli airejament 
del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim, es col·locarà un tauler o tarima 
que permeti el pas de l'aire a través de les pròpies piles que formen els sacs. 
 

3.2.5 Assaigs 

 
La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d'acord amb els 

procediments indicats en el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la 
recepció de ciments.  
 

3.3 MATERIALS PER A FERMS 

 

3.3.1 Tot-u artificial 

 
En l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert a la Orden 

Circular 10/02 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes i a la Orden 
Circular 10 bis/2002, por las que se modifican parcialmente determinadas referencias al 
ensayo de azul de metileno en las ordenes circulares 5/01 y 10/02,  que apareix en 
l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms en autovies (BOE del 5 de setembre de 
1986) així com les següents prescripcions particulars. 
 
a.- Granulometria 
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La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que els dos terços (2/3) 
de la fracció que passa pel tamís 0.40 UNE, en pes. 
 
b.- Duresa 
 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà 
inferior a 35. 
 
c.- Netedat 
 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 
 
d.- Plasticitat 
 

El límit líquid serà inferior a 25 (LL<25). 
 

L'índex de plasticitat serà inferior a 6 (IP<6). 
 

L'equivalent de sorra serà superior a 25 (EA>25). 
 

3.4 ACER CORRUGAT PER A ARMADURES 

 

3.4.1 Classificació i característiques 

 
L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. 

 
Tots els acers de les armadures acompliran les condicions de l'Article 31 i 32. de 

la "Instrucción del Hormigón Estructural (EHE)" i les normes de la Instrucció HA 61 de 
l'Institut Eduardo Torroja. 
 

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva 
conservació, classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, 
pesatge i manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè els acers no estiguin 
exposats a l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang. 
 

3.4.2 Control de Qualitat 
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El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè 
les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la Instrucció EHE-
98. 
 

Els control de qualitat a realitzar seran els corresponents a un "Control a Nivell 
Normal", Article 71 de l'EHE-98. 
 

Totes les partides arribaran a obra perfectament identificades i acompanyades 
del corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la 
factoria siderúrgica. 
 

3.5 MALLES ELECTROSOLDADES 

 

3.5.1 Classificació i característiques 

 
Les malles electrosoldades per a elements resistents de formigó armat es 

presenten rectangulars, constituïdes per barres soldades a màquina. Aquestes malles 
han d'acomplir les condicions prescrites en UNE 36.092/1/79. En els panells les barres 
es disposaran aïllades o pareades. Les separacions entre eixos de barres, o en el seu 
cas entre eixos de parells de barres, poden ser en una direcció de 50, 75, 100, 150 i 
200 mm. La separació en la direcció normal a l'anterior no serà superior a tres vegades 
la separació en aquelles, ni a 300 mm. 
 

3.5.2 Característiques mecàniques. Assaig de tracció 

 
L'assaig de tracció corresponent a barres de malles electrosoldades es realitzarà 

sobre una proveta que tingui al menys una barra transversal soldada. 
 

Els assaigs de doblegament i desdoblament hauran de complir les condicions 
indicades en la Taula 31.2.b de l'EHE 08. 
 

Les barres, abans de ser soldades per fabricar la malla, acompliran la condició 
de doblegat simple sobre mandrí de 4 diàmetres en l'acer B-500 T i de 5 diàmetres en 
B 600 T. 
 

Es prohibeix la soldadura en obra de les barres d'acer trefilat. 
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A les barres corrugades d'acer trefilat se'ls exigeix a més les condicions 
d'adherència de l'article 31 i 32 de l'EHE-98, garantides mitjançant homologació. 
 

Realitzar l'assaig de desenganxament de les barres de nus, la càrrega de 
desenganxament no serà inferior a 0,35 A i Fy, sent A la secció nominal de la barra 
més gruixuda i Fy el límit elàstic de l'acer. 
 
 
 

3.5.3 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat dels acers a utilitzar en armadures perquè 

les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la Instrucció EHE-
98. 
 

Els controls de qualitat a realitzar seran els corresponents a un "Control a Nivell 
Normal", Article 90 de l'EHE-98. 
 
 

3.6 FUSTES PER A ENCOFRATS 

 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i 

estarà ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac 
de fongs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 ACER INOXIDABLE 

 

3.7.1 Característiques 
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L'acer inoxidable a emprar en elements submergits o en contacte amb aigües 
residuals serà d'acer austenític AISI 316 Ti (tipus F-3535 de la Norma UNE 36016), 
llevat especificació concreta en contra, en altres apartats. Quan l'acer inoxidable no 
s'hagi de trobar en contacte amb aigües residuals o submergit s'emprarà acer AISI 304 
(Tipus F-3504 de la Norma UNE 36016). 
 

Les peces d'acer inoxidable es marcaran amb senyals indelebles, per evitar 
confusions en el seu ús. 
 

Les impureses de l'acer del tipus ressenyat estaran compreses entre els 
següents percentatges: 
   

AISI 304 

 

AISI 316 Ti 

 

Carboni 

 

0,080 màxim 

 

0,080 màxim 

Silici 1,00 màxim 1,00 màxim 

Manganès 2,00 màxim 2,00 màxim 

Níquel 8-10,5 % 10-14 % 

Crom 18 - 20 % 16-18% 

 AISI 304 AISI 316 Ti 

Sofre 0,030 màxim 0,030 màxim 

Fòsfor 0,045 màxim 0,045 màxim 

Molibdè  2 - 3 % 

Titani  5 x contingut en carboni 

mínim 

 
 
 

3.7.2 Control de Qualitat 

 
El Contractista requerirà dels subministradors les corresponents certificacions de 

composició química i característiques mecàniques i controlarà la qualitat de l'acer 
inoxidable perquè el material subministrat s'ajusti a l'indicat en el present Plec i en la 
Normativa vigent. 
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3.7.3 Acers inoxidables per a aparells de recolzament. 

 
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus 

F.8401, F.8402 o F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74. 
 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la 
taula 254.1 del PG3. 
 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 
254.2 del PG3. 
 

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material 
després d'haver estat sotmès al tractament tèrmic que s’especifica a continuació. 
 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de 
sotmetre's a un tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del 
PG3. 
 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 
7017, UNE 7262 i UNE 7290. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES METÀL•LIQUES 

 

3.8.1 Característiques 
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Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl•liques els 
subministrats en xapes o tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la 
Norma UNE 36080-73. 
 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de 
laminació. 
 

Els límits màxims en la composició química, a anàlisis efectuades sobre lingots 
de colada, o sobre producte acabat, seran els que s'indiquen a la taula 250.1 del PG3. 
 

Els acers laminats per a estructures metàl•liques presentaran les 
característiques mecàniques que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes 
característiques es determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 
7290 i UNE 7292. 
 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels 
assaigs de recepció. 
 

Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del 
nombre de colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, 
incloent resistència. 
 

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 
mitjançant control perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a 
grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a 
dos (2) en qualsevol anomalia. 
 

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis 
màxim i mínim. La fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
 

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i 
toleràncies, a les normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-
73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, 
UNE 36560-73. 

Els acers laminats per a estructura metàl•lica s'emmagatzemaran de manera 
que no quedin exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es 
taquin de greix, lligants o olis. 
 

3.8.2 Control de qualitat 
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El Contractista requerirà dels subministradors les corresponents certificacions de 
composició química i característiques mecàniques i controlarà la qualitat de l'acer 
inoxidable perquè el material subministrat s'ajusti a l'indicat en el present Plec i en la 
Normativa vigent. 
 

3.9 GALVANITZATS 

3.9.1 Característiques 

 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa 

adherent de zenc que la protegeix de l'oxidació.       
 

- Tipus de galvanitzat. 
 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica 
en un bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la 
massa de zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per 
decímetre quadrat (g/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres 
(14). En la designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en 
calent", i a continuació s’especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat 
per unitat de superfície. 
 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es 
designaran amb la lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix 
mínim de la capa dipositada. 
 

- Execució del galvanitzat. 
 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 
36083. Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera 
fusió, les característiques del qual respon¬dran a allò indicat a aquesta finalitat a la 
Norma UNE 37302. Per a la galva¬nització per deposició electrolítica es recomana la 
utilització del lingot "zenc especial" que respon¬drà a les característiques que per 
aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 
 

- Aspecte. 
 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena 
de discontinuïtat en la capa de zenc. 
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A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobri¬ment sigui visible a 
simple vista, es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 

- Adherència. 
 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment en sotmetre la peça 
galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori 
Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 
 

- Massa de zenc per unitat de superfície. 
 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat 
de zenc dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per 
decímetre quadrat. 
 

- Continuïtat del revestiment de zenc. 
 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el 
recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt 
després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
 

- Gruix i densitat del revestiment. 
 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb 
allò indicat al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc (85) micres. 
 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents 
grams per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 

3.9.2 Control de qualitat 

 
Certificat d’homologació de l’establiment del productor del galvanitzat i del 

material. 
 

3.10 FILFERRO DE LLIGAR 

 

3.10.1 Característiques 
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El lligat de les armadures es realitzarà amb filferros d'acer (no galvanitzat) d'1 
mm de diàmetre, com a mínim. 
 

L'acer tindrà una resistència mínima al trencament a tracció de 35 kg/mm2 i un 
allargament mínim de trencament del 4%. 
 

3.10.2 Control de qualitat 

 
Les característiques geomètriques es verificaran una vegada per cada lot d'una 

tona o fracció, admetent-se toleràncies en el diàmetre de 0,1 mm. 
 

Els assaigs de tracció es realitzaran segons la Norma UNE-7194. El número 
d'assaigs serà d'un per cada lot d'una Tn o fracció. 
 

Per cada lot d'una Tn o fracció i per cada diàmetre es realitzarà un assaig de 
doblegat-desdoblegat en angle recte, segons la Norma UNE 7195. Es considerarà 
acceptable si el número de plegats obtinguts és igual o major que tres. 
 

3.11 ELÈCTRODES PER SOLDAR 

 

3.11.1 Condicions generals 

 
Els elèctrodes a emprar en soldadura manual a l'arc elèctric seran d'una de les 

qualitats estructurals definides a continuació. 
 

Les condicions que han de satisfer els elèctrodes especials no inclosos entre els 
ressenyats, així com els fundents destinats a operacions de soldament automàtic amb 
arc submergit, es fixen en el present Plec, en el que, tanmateix s'assenyalen els 
procediments de comprovació de les unions executades. 
 

Els elèctrodes hauran de preservar-se de la humitat, i en especial els de 
revestiment bàsic, els quals hauran d'emprar-se completament secs pel que es 
conservaran en forns d'assecament fins al moment de la seva utilització. 
 

No s'empraran elèctrodes d'alta penetració en unions de força. 
 

Per soldar armadures d'acer corrugat s'empraran exclusivament elèctrodes 
bàsics de baix contingut en hidrogen. 
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3.11.2 Forma i dimensions 

 
La longitud i diàmetre dels elèctrodes seran donats per la següent taula, amb una 
tolerància del 3% en més o menys, per al diàmetre, i de 2 mm en més o menys, per a la 
longitud. 
 

 

Diàmetre de l'ànima 

(mm) 

 

1,2 

 

1,6  2  2,5  3,2  4  5  6  8 

 

10 

 

Elèctrode senzill 

 

 

15 

 

22,5  35  35 ó 45 

 

Elèctrode amb 

subjecció en el 

centre 

 

30 

 

45  ‐‐‐ 

 
 

En tota la longitud revestida, que serà igual a la total menys 25 mm (amb una 
tolerància de 5 mm en + o -) el revestiment haurà de tenir secció uniforme i concèntrica 
amb l'ànima. 
 

La diferència entre la suma del diàmetre de l'ànima i de gruix màxim del 
revestiment, i la suma del diàmetre de l'ànima i del gruix mínim del revestiment, no 
haurà de ser superior al 3% de la primera. 
 

3.11.3 Característiques del material d'aportació 

 
La resistència a la tracció i la resistència del material d'aportació seran iguals o 

superiors als valors corresponents del metall base. 
 
 
S'ajustaran als límits que s'indiquen en la taula següent: 
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Qualitat de l'elèctrode 

 

Resistència 

característica 

(kg/cm2) 

 

Allargament  de 

trencament 

(3%) 

Resistència 

(kg/cm2) 

Intermitja estructural  4.100  22‐26 5‐7

Estructural àcida  4.400  26 7

Estructural bàsica  4.400  26 13

Estructural orgànica  4.400  22‐26 7‐9

Estructural rutilo  4.400  22‐26 7‐9

Estructural titani  4.400  22‐26 7‐9

 
Per a gruixos de xapa superiors a 25 mm s'empraran elèctrodes de recobriment 

bàsic. 
 

Igualment s'empraran elèctrodes de recobriment bàsic per soldar elements 
d'acer A-52. 
 

3.11.4 Control de Qualitat 

 
S'efectuaran assaigs de trencament a tracció, d'allargament, resistència i 

químics d'acord amb la norma UNE-14022. 
 

La quantitat d'assaigs serà d'un per a cada lot d'elèctrodes, definint com tal: 
 

– El conjunt d'elèctrodes produït d'una mateixa combinació de colada de metall i 
revestiment. 

 
– La quantitat d'elèctrodes d'un tipus i mides produïda en un període continu de 24 h, 

sense excedir de 20 Tn. 

 

3.12 ELEMENTS DE FOSA 

 

3.12.1 Foneria gris 
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La foneria serà gris, no granelluda, de segona fusió, eutectoide o hipoeutectoide 
i de gra fi i homogeni. 
 

La càrrega de trencament serà com a mínim de 1.500 kp/cm2, obtinguda amb 
provetes i mètodes d'assaig definits en la Norma UNE 36.111. 
 

3.12.2 Foneria dúctil 

 
Es defineix com a foneria nodular o dúctil aquella en la que el carboni cristal•litza 

en nòduls en lloc de fer-ho en làmines. 
 

La foneria dúctil a emprar en les obres tindrà les següents característiques, llevat 
especificació concreta en contra en altres apartats. 
 

- Tensió de trencament: 43 kg/mm2 

 
- Deformació mínima en trencament: 10% 

 

3.12.3 Tapes de registre 

 
Els marcs i tapes per a pous de registre hauran de tenir la forma, dimensions i 

inscripcions definides en els Plànols del Projecte, amb una obertura de 600 mm per a 
les tapes circulars. 
 
 

Les tapes hauran de ser estanques a la infiltració exterior. A fi d'evitar el 
colpejament de la tapa sobre el marc degut al pes del trànsit, el contacte entre ambdós 
es realitzarà per mitjà d'un anell de material elastomèric que, a més de garantir 
l'estanqueïtat de la tapa, absorbirà les possibles irregularitats existents en la zona de 
recolzament. 
 

Les zones de recolzament de marcs i tapes seran mecanitzades admetent-se 
com a màxim una desviació de 0,2 mm. 
 

Tots els elements se subministraran pintats per immersió o altre sistema 
equivalent emprant compostos de quitrà (norma BS 4164), aplicats en calent o, 
alternativament, pintura bituminosa (norma BS 3416) aplicada en fred. Prèviament a 
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l'aplicació de qualsevol d'aquests productes, les superfícies a revestir estaran 
perfectament netes, seques i exemptes d'òxid. 
 

3.12.4 Control de Qualitat 

 
Les proves de càrrega dels marcs i tapes es realitzaran d'acord amb l'establert 

en les normes DIBN 1229 o BS 497, Part 1. 
 

L'acceptació dels elements de fosa estarà condicionada per la presentació dels 
corresponents certificats de garantia del fabricant . 
 

3.13 AIGUA A EMPRAR EN BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 

 
Condicions generals 

 
L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en l'EHE-98. 

 
Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de 

morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a 
acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions 
en el forjat i resistència d'obres semblants a les que es projecten. 
 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, 
s'hauran d'analitzar les aigües i, llevat justificació especial de que no s'alteren 
perjudicialment les propietats exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les que no 
compleixin una o diverses de les condicions següents: 
 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7.234)  5.15 g per litre 
 

- Substàncies dissoltes (UNE 7130)   (15.000 p.p.m) 
 

3.14 CONDICIONS GENERALS DELS ÀRIDS 

 
Els àrids per a formigons hauran de complir amb l'especificat en l'article 28 de 

l'EHE-98, complementat amb els requeriments d'aquest plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
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Els àrids s'extreuen preferentment de graveres de riu, classificant-se i recollint-se 
segons pla prefixat d'acord amb la Direcció d'Obra. A criteri de la mateixa es permetrà o 
no l'ús d'àrids procedents de pedreres. 
 

Segons els resultats dels anàlisis que es realitzen i en el cas d'existència de 
concentracions potencialment perilloses de S04, s'emprarà el tipus de ciment adient per 
evitar fenòmens d'agressió. 
 

Per a la utilització d'àrids calcaris d'altre procedència, el Contractista haurà de 
presentar les dades relatives a la mateixa, amb assaig i anàlisi de la pedra, realitzat per 
elaboració homologat, així com una determinació de la quantitat explotable i sistema 
d'explotació de la mateixa per a la seva aprovació per la Direcció d'Obra. 
 

3.14.1 Àrid gruixut per a formigons 

 
Definició 

 
Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda 

retinguda en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 
 

Condicions Generals 
 

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o 
procedent del mallat i trituració de pedra o grava natural o altres productes la utilització 
dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas, l'àrid es composarà 
d'elements nets, sòlids resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, 
argila o altres matèries estranyes. Complirà, a més a més les condicions exigides en la 
“Instrucció del Hormigón Armado” (EHE-98). 
 
 

Manipulació i emmagatzematge 
 

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles 
diferents, així com també les reserves de diverses mides i sempre de manera tal que 
no es pugui barrejar els diferents tipus. 
 

L'examen i aprovació o no, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després 
d'acabat el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits 
per a la seva utilització sense tractament ulterior. Amb tot, l'Enginyer Encarregat podrà 
rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que 
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proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control 
massa freqüent de les seves característiques. 
 

Composició granulomètrica 
 

Complirà les condicions de la “Instrucción del Hormigón Estructural” (EHE-98). 
 

La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l'ú per 
cent (1%) en pes, del total de la mostra (UNE 7.135). La mida màxima dels àrids no 
haurà d'excedir dels 20 mm. 
 

Qualitat 
 

La qualitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gros no excedirà 
dels límits que seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total de la 
mostra: 
 

- Sòls d'argila: 
- Vint-i-cinc centèsimes per cent màxim (0,25%) (UNE 7.133). 
- Partícules toves: 
- Cinc per cent màxim (UNE 7.134). 
- Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que sura en un líquid el pes específic 

del qual és de dos grams per cm3, ú per cent màxim  (UNE 9224). 
- Composats de sofre expressats com SO4 i referits a l'àrid sec ú coma vint per cent 

màxim (UNE 7245) 

 
L'àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar 

perjudicialment amb els alcalins que contingui el ciment (UNE 7137). 
 

Les pèrdues de l'àrid gros sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o 
magnèsic, en cinc (5) cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent 
(18%) en pes, respectivament (UNE 7238). El coeficient de qualitat, mesurat per 
l'assaig de "Los Angeles", serà inferior a quaranta (40). 
 

Assaigs 
 

Les característiques de l'àrid gros a utilitzar en obra és comprovaran abans de la 
seva utilització.  
 

3.14.2 Àrids fins per a morters i formigons 
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Definició 

 
Es defineix com a àrid fi a utilitzar en morters i formigons, la fracció d'àrid mineral 

que passa pel tamís 5 mm de malla (UNE 7050). 
 

Condicions generals 
 

L'àrid fi a utilitzar i formigons serà preferentment de sorra natural o bé de sorra 
procedent de matxuqueig.  
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 
 

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits 
exigits per l'àrid gros a utilitzar en formigons. 
 

Compliran a més les condicions exigides en la Instrucció de Formigó Estructural  
(EHE-98). 
 

Manipulació i emmagatzematge 
 

Se seguiran les mateixes prescripcions indicades en l'apartat 214.2.2 per àrids 
grossos a utilitzar en formigons. 
 

Composició granulomètrica 
 

Complirà les condicions exigides en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
98). 
 
 

Qualitat 
 

La qualitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà dels 
límits que es relacionen a continuació, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 

- Terrossos d'argila: 

  
 Ú per cent (1%), màxim (UNE 7133). 
  

- Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7050: 

  
 Cinc per cent (5%), màxim (UNE 7135). 



 
Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Document 3  – Plec de Condicions Tècniques 
 
 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona 

 

  
- Material retingut pel tamís 0,080 UNE 7050 i que sura en un líquid de pes específic 

igual a dos (2) grams per cm3. 

  
Cinc dècimes per cent (0,5%), màxim (UNE 7244). 

 
- Composats de sofre expressats com SO4, i referits a l'àrid sec: 

 
Ú coma vint per cent (1,20%), màxim (UNE 7245). 

 
L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar 

perjudicialment amb els àlcalis del ciment  (UNE 7137). 
 

No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria 
orgànica que produeixi un color més fosc que el de la substància patró (UNE 7082). 
 

Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic 
en cinc cicles, seran inferiors al deu per cent o al quinze per cent respectivament (UNE 
7238). 
 

Assaigs 
 

- Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització 
 
 

 

3.14.3 Àrids en peces prefabricades 

 
Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran 

preferentment els següents: 
 

- Sorres d'origen calcari 
- Grandària 0-3 naturals 
- Grandària 3-6 artificials 
- Gravetes silícies grandària 6-12 artificials 
- Gravetes silícies grandària 12-20 artificials 

 

3.15 MORTERS DE CIMENT 



 
Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Document 3  – Plec de Condicions Tècniques 
 
 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona 

 

 
Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i 

aigua.  Eventualment, pot contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les 
seves propietats, la utilització de les quals hagi estat prèviament aprovada per 
l'Enginyer Director. 
 

3.15.1 Materials 

 
Ciment 
Veure  "Ciment Pòrtland". S'emprarà generalment ciment Tipus II. 

 
Aigua 
Veure "Aigua a utilitzar en morters i formigons". 

 
Àrid fi 
Veure "Àrid fi, a utilitzar en morters i formigons". 

 
Tipus i dosificacions 
Per a la seva utilització en les diverses classes d'obra, s'establiran els següents 

tipus de morters de ciment Pòrtland: 
 

- M 80 per fàbriques de maó i maçoneria; Relació ciment/sorra 1:4 (NBE-FL90). 
Resistència mínima a compressió 80 kg/cm2 

 
- M 160 per fàbriques de maó especial, empedrats i voreres i assentament de peces 

prefabricades; Relació ciment/sorra 1:3 (NBE-FL90). Resistència mínima a 
compressió 160 kg/cm2 

  
L'Enginyer Director podrà modificar la dosificació en més o en menys, quan les 

circumstàncies de l'obra ho aconsellin. 
 

3.16 FORMIGONS HIDRÀULICS 

 

3.16.1 Definició 
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Es defineixen com formigons hidràulics els materials formats per barreja de 
ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, i eventualment productes d'addició que al prendre's i 
endurir-se adquireixen una notable resistència. 
 

3.16.2 Materials 

 
Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes 

obres en els articles del present Plec de Condicions i compliran les prescripcions que 
per ells es fixen en els esmentats articles. En particular no es podrà fer servir ciment 
tipus ARI en la fabricació de peces prefabricades. 
 

3.16.3 Condicions Generals 

 
Els formigons compliran les condicions exigides en la Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-98). 
 
 
 

3.16.4 Tipus 

 
Per la seva utilització en les diverses classes d'obra, i d'acord amb la resistència 

característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 
cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, s'establiran els tipus de formigó 
que s'indiquen en la taula següent: 
 
 
 FORMIGÓ TIPUS   fck  A COMPRESSIÓ 

             (N/mm2) 

  HM-20                20 

  HA-25       25 

  HA o P -30     30 

  HA o P -35     35 

  HA o P -40     40 

  HA o P -45     45 
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3.16.5 Dosificacions 

 
La dosificació dels materials es fixarà, per cada tipus de formigó, tenint en 

compte la seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas, acceptada per l'Enginyer 
Director. 
 

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de 175 kg pels formigons en 
massa i de 300 kg pels formigons armats. 
 

En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per 
efectuar la correcció deguda. 
 

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es 
farà sempre en pes, amb l'única excepció de l'aigua de dosificació de la qual farà en 
volum. 
 

- Dosificació del ciment. La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre 
cúbic. 

- Dosificació dels àrids. La dosificació dels àrids a utilitzar es farà en quilograms per 
metre cúbic. 

- Dosificació de l'aigua. La dosificació de l'aigua es farà en litres per metre cúbic. 

 

3.16.6 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

 
La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i 

aprovat la seva corresponent fórmula de treball. 
 

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a 
utilitzar; la classe i mida màxima de l'àrid gros, la consistència del formigó i els 
continguts en pes de ciment, àrid fi i àrid gros i en volum d'aigua, tot això per metre 
cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran 
les següents: 
 

- L'ú per cent en més o en menys, en la quantitat de ciment.  
- El dos per cent en més o en menys, en la quantitat total d'àrids.  
- L'ú per cent en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 
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En tot cas el Contractista presentarà, degudament avalada pels assaigs previs la 
fórmula de treball proposada. L'Enginyer Director, si no tingués experiència prèvia 
sobre la bondat de la mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assaigs 
característics (EHE-98). Els resultats d'aquest control seran condicionants de 
l'acceptació de la fórmula proposada. 
 

La fórmula que finalment es triï pel revestiment haurà, però, de tenir en compte 
els següents punts: 
 

- El ciment pòrtland a utilitzar respondrà als punts 202 d'aquest plec.  
- Les sorres seran preferentment de riu o procedents de planta de matxuqueix sempre 

que compleixin amb tots els requeriments necessaris.   
- La mida màxima d'àrid serà 20 mm. Les graves, a judici de la direcció d'obra, podrà 

ser de pedrera.  
- La consistència del formigó serà plàstica de manera que la seva treballabilitat sigui 

adient sense que això dificulti la seva correcta col·locació.  
- El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 

kg/m3 en els formigons armats.  
- La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55. En cap cas superarà la relació 0,55 

si no ho accepta expressament la Direcció d'Obra. 
- Com a referència inicial en formigons col•locats a obra es disposarà un 55% de 

sorres rentades sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm i 
un 40% entre 2 i 6 mm.  

- La resistència característica del formigó serà fck > 350 kp/cm2 en el revestiment 
amb peces prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col•locat a obra. 

  
- Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona 

treballabilitat del formigó mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà 
ús preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o similar.  

- En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines 
sintètiques. 

 

3.16.7 Docilitat del Formigó 

 
La docilitat del formigó serà la necessària perquè, amb els mètodes previstos de 

posada en obra i compactació, el formigó embolcalli les armadures sense solució de 
continuïtat i ompli els encofrats sense que es produeixin fuites. La docilitat del formigó 
es valorarà determinant la seva consistència segons la Norma UNE 7103. 
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Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con 
d'Abrams seran les següents: 
 

CONSISTÈNCIA  ASSENTAMENT EN CM  TOLERÀNCIA EN CM 

Seca     0 - 2       0 

Plàstica     3 - 5          + - 1 

Tova     6 - 9          + - 1 

Fluida                     10 - 15          + - 2 

 
Sempre es limitarà al article 83 de la instrucció EHE-98 i estarà en funció del 

sistema de col•locació a obra. 
 

Els albarans dels subministradors tindran caràcter contractual quant a tipus i 
quantitat de ciment, consistència i docilitat. 
 

3.16.8 Assaigs 

 
En principi es consideren com a mínim necessaris els següents assaigs: 

 
Formigons fins a 250 kg/cm² de resistència característica, sèries de 4 provetes 

cada 200 m3. 
Formigons de més de 250 kg/cm² de resistència característica, sèries de 8 

provetes diàries per a produccions total superiors a 50 m3/dia i sèries de 4 provetes per 
a produccions totals inferiors a 50 m3/dia. 
 

Els resultats de resistència amb aquest tipus de curat tindrà el mateix tractament 
que els obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE. 
 

3.17 ADDITIUS PER A FORMIGONS I MORTERS 

 

3.17.1 Definició 

 
S'anomena additiu per a formigó i morter a un material diferent de l'aigua, dels 

àrids i del conglomerant, que s'empra com a ingredient del morter i formigó i s'afegeix a 
la barreja immediatament abans o durant l'amassat, amb la finalitat de millorar o 
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modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o ambdós estats del 
formigó o morter. 
 

3.17.2 Ús 

 
L'addició de productes químics en morters i formigons amb qualsevol finalitat, 

encara que fos per desig del contractista i al seu compte, no podrà fer-se sense 
autorització expressa de la Direcció d'Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o 
certificació de característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, en els que es 
justifiqui, que la substància agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte 
desitjat sense pertorbar excessivament les restants característiques del formigó o 
morter ni representar un perill per a les armadures. 
 

Si pel contrari, fos la Direcció d'Obra la que decidís l'ús d'algun producte additiu 
o corrector, el Contractista estarà obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali 
aquella i les despeses que per això se li originin seran abonats d'acord amb els preus 
establerts en el Quadre de Preus i en les mateixes condicions del Contracte. 
 

3.17.3 Condicions generals 

 
D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 
- Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades 

en les obres. 
- Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament 

mitjançant assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i 
els àrids procedents de la mateixa pedrera o jaciment natural, que hagi d'emprar-se 
en l'execució dels formigons de l'obra. 

- A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves 
solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides 
subministrades i tanmateix el color es mantindrà variable. 

- No es permetrà l'ús d’additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es 
trobin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats 
superiors als límits equivalents per una unitat de volum de formigó o morter que es 
toleren en l’aigua d’amasat. S’exceptuaran els casos extraordinaris d'ús autoritzat 
del clorur càlcic. 

- La solubilitat en l'aigua ha de ser total qualsevol que sigui la concentració del 
producte additiu. 

- L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels 
productes siderúrgics, inclòs a llarg termini. 



 
Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Document 3  – Plec de Condicions Tècniques 
 
 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona 

 

- Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest 
últim cas ha de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat 
necessària per assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració al menys durant 
deu (10) hores. 

- Perquè pugui estar autoritzat l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària 
que el fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts 
que entren en la composició del producte. 

 

3.17.4 Classificació dels additius 

 
Els additius es classifiquen en dos grans grups: 

 
1) Additius químics. 
2) Productes d'addició mineral: putzolànics o inerts. 

 
Els additius químics són productes que, en molt petita proporció ponderal 

respecte de la dosificació del ciment, s'addicionen a la mescla del morter i formigó en el 
moment de l'amassat, i al mateix temps es classifiquen en: 
 

- Airejants 
- Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 
- Retardadors de la presa. 
- Acceleradors de la presa. 
- Colorants. 
- Altres additius químics. 

Airejants 
 

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire cloït en la massa 
del formigó o morter fresc durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran 
quantitat de bombolles de mida microscòpica homogèniament distribuïdes en tota la 
massa. 
 

La finalitat principal de l’ús d’airejants és augmentar la durabilitat del formigó 
contra els efectes del gel i el desgel, i d’altra part augmentar la plasticitat i treballabilitat 
del formigó fresc, i reduir la seva tendència a la segregació. 
 

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, 
detergents sintètics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades 
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dels àcids del petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos, resinosos o les 
seves sals, sals orgàniques dels àcids alquilsulfònics. 
 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, 
els airejants compliran les següents condicions: 
 

a) No s’admetrà l'ús d'airejants a base de pols d’alumini, ni de peròxid d'hidrògens.  
b) No es permetrà l'ús d'airejants no compensats, que puguin produir oclusions d'aire 

superiors al 5%, encara en el cas d'errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant. 
c) Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de mida uniforme i molt 

petit, de 50 a 250 micres.  
d) El pH del producte airejant no serà inferior a 7 ni superior a 10.  
e) Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó o morter.  
f) A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la 

resistència del formigó a compressió als 28 dies, en més del 4% per cada 1% 
d'augment d'aire cluït, mesurat amb l'aparell de pressió pneumàtica.  

g) No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir 
considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en 
els casos especials d'execució d'elements de morter porós o de formigó cel•lular. 

 
 
 

Plastificants 
 

S'anomenen plastificants als additius per a morters i formigons compostos de 
substàncies que disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua 
degut a que la seva molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les 
superfícies a on està absorbida, i per l'altra és hidròfila, el que facilitat el mullat dels 
grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment 
llarga, i la segona és netament polar. 
 

Els plastificants, a més de complir les condicions generals per a tots els additius 
químics establerts en el present Plec, compliran les següents: 
 

a) Seran compatibles amb els additius airejants per absència de reaccions químiques entre 
plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó. 

b) El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels 
productes siderúrgics, inclòs a llarg termini.  

c) No han d'augmentar la retracció de presa. 
d) La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la 

dosificació del ciment (menys de 1,5%) del pes del ciment. 
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e) Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes 
perjudicials per a la qualitat del formigó. 

 
Retardadors de la presa 

 
Són productes que s'empren per retardar la presa del formigó per diversos 

motius: temps de transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts de 
presa en el formigonat d'elements de grans dimensions, per a vàries capes de vibració. 
 

L'ús de qualsevol producte retardador de la presa no ha de disminuir la 
resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó patró fabricat amb 
els mateixos ingredients però sense additiu. 
 

No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a 
l'admesa per aquest. 
 

Acceleradors de la presa 
 

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés 
de presa i enduriment del formigó o morter, amb la finalitat d'obtenir elevades 
resistències inicials. 
 

S'empren en el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és 
precís un ràpid desencofrat o posada en càrrega. 
 

Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat 
final del formigó, únicament està justificat el seu ús en casos concrets molt especials, 
quan no són suficients altres mesures de precaució contra les glaçades, tal com: 
augment de la dosificació del ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial, proteccions 
de cobriment i calefacció, de prolongada duració. 
L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i 
posada en obra de formigó, però en cap cas justifica la reducció de les mesures de 
precaució establertes per al formigonat en temps fred. 
 

L'accelerador d'ús més estès és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot 
subministrar-se en forma  granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són 
les següents: 
 
 Clorur càlcic comercial granulat: 

 

- Clorur càlcic mínim 94,0 % en pes 
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- Total de clorurs alcalins, màxim 5,0 % en pes 

- Impureses, incloent-hi clorur  

  magnèsic i aigua, màxim 1,0 % en pes 

 

 Clorur càlcic comercial en escates: 

 

- Clorur càlcic, mínim 77,0 % en pes 

- Total de clorurs alcalins, màxim 0,5 % en pes 

- Impureses, màxim 2,0 % en pes 

- Magnesi, expressat en clorur magnèsic, 

  màxim 2,0 % en pes 

- Aigua, màxim 10,5 % en pes 

 

 
El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi alteració, i en 

el moment d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 
 

Per a l'ús de qualsevol accelerador i especialment del clorur càlcic s'acompliran 
les següents prescripcions: 
 

a)  És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i 
proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se en l'obra, 
suficient per determinar la dosificació estricta de l’additiu i que no es produeixin efectes 
perjudicials incontrolables. 

b)  El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser 
introduït en la formigonera.  

c)  El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per garantir la distribució 
uniforme de l'accelerant en tota la massa. 

d)  El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius 
airejants, pel qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i 
introduir-se per separat en la formigonera.  

e) El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut 
d'àlcalis.  

f)  El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el 
conglomerant o en el terreny.  
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g)  No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de 
calçades.  

h)  Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretesat. 

 
Altres additius químics 

 
En aquest apartat ens referim a productes diferents dels anteriorment esmentats 

en el present article i que s'empraran en l'elaboració de morters i formigons per intentar 
la millora d'alguna propietat concreta o per facilitar l'execució de l'obra. 
 

Com a norma general no es permetrà l'ús d'altres additius diferents dels 
classificats. 
 

Hidròfugs 
 

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut al dubtós de 
la seva eficàcia en comparació amb els efectes perjudicials que en alguns casos pot 
portar la seva utilització. 
 

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que  en realitat són simples 
accelerants de la presa, encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la 
paraula "hidròfug" o impermeabilitzants, però el seu ús ha de restringir-se a casos 
especials de morters, en enlluiments sota l'aigua, en reparacions de conduccions 
hidràuliques que hagin de posar-se immediatament en servei, en captació de 
manantials o filtracions mitjançant arrebossades i entubats de l'aigua i en altres treballs 
provisionals o d'emergència a on sigui determinant la qualitat del morter o formigó en 
quant a resistència, retracció o durabilitat. 
 

Curing compounds 
 

Els "curing compounds" son additius per millorar la cura del formigó o morter per 
protegir el formigó fresc contra l'evaporació i la microfissuració. 
L'ús d'additius per la cura no disminuirà en res les precaucions per formigonat en temps 
calorosos. 
 

Anticongelants 
 

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d'accelerants de presa, 
de manera que el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes 
exposades. 
 

Desencofrants 
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Els productes utilitzats com a desencofrants seran productes provats per aquest 

ús i en cap cas podran produïr efectes perjudicials en la qualitat intrínseca, ni en 
l'aspecte extern del formigó. 
 

En la fabricació de peces prefabricades s'emprarà desencofrant especial per 
motlles metàl•lics. 
 

3.17.5 Control de qualitat 

 
El Contractista, per mitjà del seu departament de Control de Qualitat, controlarà 

la qualitat dels additius per a morters i formigons perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la Instrucció EHE-98. 
 

Abans de començar l'obra, es comprovarà en tots els casos l'efecte de l'additiu 
sobre les característiques de qualitat del formigó. Igualment es comprovarà mitjançant 
els oportuns assaigs de laboratori l'absència en la composició de l'additiu de compostos 
químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures. 
 

Durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els 
acceptats pel Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del 
Fabricant de cada partida que certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en els 
documents assenyalats en el primer paràgraf del present apartat. 
 

3.18 MATERIALS PER A TERRAPLENS I REBLIMENTS 

 

3.18.1 Definició 

 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localit¬zats seran sols o 

materials granulars constituïts per pro¬ductes que no continguin matèria orgànica 
descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests 
materials podran ser locals obtinguts de les ex¬cavacions realitzades a l'obra, o dels 
terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la 
Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.C. 
326/00. 
 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilit¬zats materials definits 
com a tolerables o adequats, segons l'article 330.3 de l’O.C. 326/00. En la coronació 
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haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat, segons l'esmentat article, i amb el 
corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte 
 

Els C.B.R. segons les categories de les esplanades seran els següents: 
 

 E1 5 CBR  10 

 E2 10CBR  20 

 E3 CBR > 20 

 
En el cas d’utilització d’esplanada millora tipus E3 especial, aquesta haurà de 

complir també les següents especificacions: 
 

• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE 

sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 

Per a la seva utilització les terres es classificaran d'acord amb les 
característiques i denominacions següents. 
 
 

Sòls seleccionats 
 
Es consideraran com a tal els que compleixin amb les següents característiques: 

 - Contingut en Matèria orgànica inferior al 0,2 %, segons UNE 103204. 
 - Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al 0,2 %, segons 
NLT 114. 
 - Grandària màxima no superior a cien mil•límetres, (Dmax< 100 mm) 
 - Fracció retinguda pel tamís 0,40 UNE menor o igual al 15 %. En cas contrari, 
haurà de complir totes i cadascunes de les següents condicions: 
  - Garbellat pel tamís 2 UNE, menor del 80 % 
  - Garbellat pel tamís 0,40 UNE, menor del 65 % 
  - Garbellat pel tamís 0,080 UNE, menor del 25 % 
  - Límit líquid menor del 30 % (LL<30), segons UNE 103103. 
  - Índex de plasticitat menor de 10 (IP<10), segons UNE 103103 i 103104. 
 
 

Sòls adequats 
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Es consideraran com a tal els que no poden ser classificats com a sòls 
seleccionats, però compleixin amb les següents característiques: 
 - Contingut en Matèria orgànica inferior al 1 %, segons UNE 103204. 
 - Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al 0,2 %, segons 
NLT 114. 
 - Grandària màxima no superior a cien mil•límetres, (Dmax< 100 mm) 
 - Garbellat pel tamís 2 UNE, menor del 80 % 
 - Garbellat pel tamís 0,080 UNE, menor del 35 % 
 - Límit líquid menor a 40 % (LL<40), segons UNE 103103. 
 - Si el LL és superior a 30 (LL>30), l’índex de plasticitat serà superior a 4 (IP>4)., 
segons UNE103103 i 103104. 
 
 
 
 

Sòls tolerables 
 
Es consideraran com a tal els que no poden ser classificats com a sòls 

seleccionats ni adeqüats, però compleixin amb les següents característiques: 
 - Contingut en Matèria orgànica inferior al 2 %, segons UNE 103204. 
 - Contingut en guix inferior al 5 %, segons NLT 115 
 - Contingut en altres sals solubles en aigua, diferents del guix, inferior al 1 %, 
segons NLT 114. 
 - Si el Límit Líquid és superior a 40 (LL>40), l’índex de plasticitat serà superior al 
73 % del valor que resulti de restar vint al LL (IP>0,73 (LL-20)) 
 - L’assentament en l’assaig de colapso inferior al 1 %, segons NLT 254, per a 
mostra remodelada segons Assaig Próctor normal UNE 103500 i Pressió d’assaig de 2 
dècimes de megapascal (0,2MPa) 
 - Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al 3%, per a mostra remodelada 
segons l’assaig Próctor normal UNE 103500. 
 
 

Sòls marginals 
 
Es consideraran com a tal els que no poden ser classificats com a sòls 

seleccionats ni adeqüats, ni tolerables, però compleixin amb les següents 
característiques: 
 - Contingut en Matèria orgànica inferior al 5 %, segons UNE 103204. 
 - Si el Límit Líquid és superior a 90 (LL>90), l’índex de plasticitat serà superior al 
73 % del valor que resulti de restar vint al LL (IP>0,73 (LL-20)) 
 - Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al 5%, per a mostra remodelada 
segons l’assaig Próctor normal UNE 103500. 
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Sòls inadequats  
 
Es consideren sòls inadequats: 

 - Els que no es puguin incloure en les categories anteriors. 
 - Les turbes i altres sòls que continguin materials “perecederos” o orgànics, tals 
com branques, etc... 
 - Els que puguin resultar insalubres per a les activitats que sobre els mateixos es 
desenvolupin.   
 

Segons sigui el lloc d’utilització s’estableixen les següents limitacions: 
 

- Coronació: S’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre i quan la seva 
capacitat de suport sigui tal que l’índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra sigui com a mínim de cinc (CBR> ó = 5), segons 
UNE103502 

- Fonament: S’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre i quan 
les condicions de drenatge i estanquitat ho permetin i la seva capacitat de suport sigui 
tal que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra 
sigui com a mínim de tres (CBR> ó = 3), segons UNE103502 

- Nucli: S’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre i quan la 
seva capacitat de suport sigui tal que l’índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra sigui com a mínim de tres (CBR> ó = 3), segons 
UNE103502. La utilització de sòls marginals o de sòls amb índex CBR <3 pot venir 
condicionada per problemes de resistència, deformabilidad i posada en obra, per la 
qual cosa la seva utilització queda desaconsellada. En tot cas haurà de justificarse 
mitjançant un estudi especial, aprovat pel Director d’Obra. 
 
. 
 
 

3.18.2 Materials no utilitzables en la formació de terraplens 

 
- En cap cas s’utilitzaran terres inadequades ni terres amb arrels d’arbres o 

restes de vegetació 
 

Els materials que per llur plasticitat, contingut de matèria orgànica o dificultat de 
compactació, no siguin utilitzables en la formació de terraplens o rebliments, podran 
estendre's a les zones que expressament assenyali la Direcció d'Obra, en gruixos no 
superiors a 40 cm. 
 



 
Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Document 3  – Plec de Condicions Tècniques 
 
 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona 

 

Els materials que per la seva mida o les seves característiques en general no 
siguin utilitzables en els terraplens o rebliments abans definits es transportaran a 
l'abocador o es col•locaran a les zones que assenyali la Direcció cobrint-los, amb una 
capa de terra vegetal el gruix del qual, no serà inferior a 30 cm. En aquest cas hom 
admet la simple abocada sense cap compactació, sempre que els talussos resultin més 
estesos que el que correspondria a la relació 2/1 (base/alçada) i la seva alçada total no 
sigui superior a 3 metres. 
 

3.18.3 Elements gruixuts en terraplens 

 
No obstant el que s'ha establert en articles anteriors pel que fa referència a la 

mida màxima del material, hom admet elements superiors a la mida màxima sempre 
que no superin 2/3 del gruix de la tongada a compactar i la seva proporció no superi el 
5% per a mostres quarterejades amb un pes total no superior a 100 kg. 
 

3.18.4 Sòls tumescibles i sòls amb guixos 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció 
d'aigua. El límit màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig CBR amb 
sobrecàrrega corresponent a un ferm per al trànsit lleuger; en aquestes condicions la 
inflació màxima no serà superior a l'ú per cent (1%). 
 

Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb contingut de sulfats superior al 10%, ja 
sigui com a rebliment per a la base o com a rebliment del trasdós dels murs i sempre 
que pugui ésser en contacte amb la fàbrica del formigó. 
 

3.19 GRAVES PELS FILTRES DE CIRCULACIÓ SUB-SUPERFICIAL 

 
S'entén per grava per a filtre de circulació sub-superficial l'àrid calcari procedent 

del picament i trituració de pedra o grava natural, i posterior garbellat i seleccionat de 
materials granulars, que estan exempts d'argiles, marga o d'altres materials 
perjudicials. 
 

Aquestes graves s'utilitzaran per formar el paquet filtrant i de suport dels 
canyissars en els anomenats filtres de circulació sub-superficial. Igualment s'utilitzen 
per formar els cordons de distribució i recollida de l'aigua a les basses filtre. La 
composició granulomètrica d'aquests àrids és diferent segons quina sigui la seva 
disposició al filtre. 
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_____________________________________________________________ 

Garbell UNE   % Retingut en pes 

___________________________________________________________ 

32 mm     0  

40 mm     0-5   

50 mm     5-15 

80 mm     15-70  

100 mm     70-100 

Grava mesclada de 3-10 mm 

_____________________________________________________________ 

Garbell UNE   % Retingut en pes 

                         ____________________________________ 

     Mínim  Idoni  Màxim 

_____________________________________________________________ 

2 mm   0  0  0 

4 mm   20  30  40 

5 mm   40  50  70 

8 mm   60  70  100 

10 mm   0  100  150 

 

 
En el cas  de drens s'utilitzarà el segon dels materials esmentats. 

 
A més complirà les especificacions assenyalades al PG 3 per materials filtrants. 

 

3.20 LÀMINES IMPERMEABILITZANTS 

 

3.20.1 Làmines impermeabilitzants de cautxú EPDM 

 
Definició i propietats físiques 
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Les membranes impermeabilitzants de cautxú són làmines primes que no 

permeten el pas de fluids a través seu constituïdes per EPDM. 
 

El pes específic mínim és de 1,38 gr/cm3, amb una absorció d’aigua, segons 
norma MOAT 46-UEAtc, inferior al 0,21%. 
 

Control de qualitat 
 

La membrana de cautxú EPDM haurà de reunir les següents característiques: 
 
 
PROPIETATS FÍSIQUES  Mètode Resultat

Duresa Shore  ASTM‐D‐2240 65+10

Resistència a la tracció 

Natural 

Envellida al calor 

MOAT 46 UEAtc  8,0 N/mm2 

9,6 N/mm2 

Resistència a l’esquinç  MOAT 46 UEAtc 11,7 N/mm

Flexibilitat a baixa Tª  DIN 5336i lliure de fissures a –30º 

ESPECIFICACIONS D’US   

Resistència al pelat 

‐ Formigó 

 

MOAT 27 UEAtc  27,8 N 

Arrancada pel vent  Especificacions UEAtc > 4.500 Pa  (N/m2) 

 
 

La Direcció Facultativa demanarà al contractista els certificats de control de 
qualitat efectuats per laboratoris oficial i homologats de la membrana impermeabilitzant 
a facilitar pel subministrador del producte. 
 

3.21 JUNTES 

 

3.21.1 Classificació de les juntes 

 
Els materials descrits en aquests apartats seran d'utilització en els següents casos: 

 
- Juntes entre peces prefabricades. 
- Juntes entre solera de formigó i peces prefabricades o en juntes transversals de 

solera. 
- Juntes entre obra nova i obra existent o entre obra nova i peces prefabricades. 
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- Juntes transversals en obres de formigó armat in situ. 
- Juntes longitudinals en obres de formigó armat in situ. 

3.21.2 Juntes d'estanqueïtat de PVC 

 
Aquestes juntes s'utilitzaran en les juntes transversals del canal en els trams 

executats en formigó armat i en general en tots els elements de formigó armat segons 
s'indiqui als plànols. 
 

La cinta de PVC tindrà una amplada total de 200 mm, amb un gruix mínim de 7 
mm. Constarà d'un bulb central hexagonal foradat amb diàmetre 10 mm, dos bulbs 
circulars als extrems de 18 mm de diàmetre exterior i 6 mm de diàmetre interior i quatre 
nervis longitudinals separats 30 mm. 
 

Els bulbs extrems disposaran d'elements hidrofílics, protegits amb un 
recobriment davant la seva prematura dilatació, que s'expansionaran durant la fase de 
curat del formigó. 
 

3.21.3 Bandes de cautxú hidroexpansives 

 
Aquestes juntes es disposaran entre la solera del canal i els murs del mateix i en 

la junta solera/alçat de les obres de formigó armat. 
 

Estaran constituïdes per una mescla de resines hidrofíliques i cautxú de neoprè 
en forma de cinta sòlida i la seva col•locació s'efectuarà mitjançant encolat de la cinta a 
la superficie de formigó ó clavat amb claus.  
 
 

3.21.4 Juntes entre obra nova i obra existent 

 
En els casos de junta entre obra nova i obra existent o entre obra nova i peces 

prefabricades s'utilitzarà, per a l'estanqueïtat, una junta a base de poliuretà 
monocomponent i una imprimació prèvia de poliuretà. 
 

3.21.5 Juntes entre peces prefabricades 

 
Els materials a utilitzar en aquest tipus de junta seran els següents: 
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- Imprimació bituminosa amb dissolvent que provoqui la migració de la humitat en la 

seva aplicació. 
- Làmina impermeabilitzant preformada i flexible formada per una pel•lícula de PEAD 

laminat i per un compost auto-adhesiu de cautxú-betum. 
- Morter sense retracció additivat amb polímers, fibres sintètiques i un retardador de 

presa que permeti adaptar la seva fabricació al ritme de col•locació de les peces 
prefabricades. 

- Perfil d'escuma de polietilè de cèl•lula tancada. 

3.21.6 Juntes entre solera de formigó i peça prefabricada o en juntes transversals de 
solera 

 
Els materials a utilitzar seran els següents: 

 
- Imprimació com en el cas anterior. 
- Massilla elastomèrica impermeable formada per compost de cautxú sintètic i 

compost de betum plastificat subministrat en dos components a barrejar. 
- Morter de rebliment de les mateixes característiques que el del punt 221.5. 

 

3.21.7 Juntes bentonítiques d’estanqueïtat en juntes d’obra nova 

 
Aquestes juntes es disposaran entre la solera i els murs del pou de bombament 

així com en la junta solera/alçat de les obres de formigó armat que hagin de contenir 
aigua. 
 

Estaran constituïdes per una mescla de teixit i bentonita en forma de cinta sòlida 
i la seva col•locació s'efectuarà mitjançant encolat de la cinta a la solera, o clavat amb 
claus.  
 

S’evitarà que la junta es mulli abans de la seva col•locació a obra. 
 

3.22 ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 

3.22.1 Elements estructurals 
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Definició 
  

Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de formigó armat aquells 
elements de formigó fabricats en obra o en fàbrica que es col•loquen o munten una 
vegada adquirida la resistència adequada. Inclou les peces dels passos inferiors de 
carreteres, murs de contenció, pous i qualsevol altre element, la prefabricació del qual 
estigui prevista en Projecte o altres, que a proposta del Contractista, siguin acceptats 
per la Direcció de l’Obra. 
 

Es defineixen com a peces especials prefabricades de formigó pretensat aquells 
elements constructius de formigó pretensat fabricats en instal•lacions industrials fixes i 
que es col•loquen o munten una vegada adquirida la resistència necessària. Inclou les 
peces de les bigues per a passos inferiors o superiors de vials o aqüeductes i qualsevol 
altre element indicat en el Projecte proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció 
d’Obra. 
 

Característiques geomètriques i mecàniques 
 

Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i 
característiques mecàniques especificades en els plànols i plec; si el Contractista 
pretén modificacions de qualsevol tipus, la seva proposta ha d’anar acompanyada de la 
justificació de que les noves característiques acompleixin, en iguals o millors 
condicions, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de què es tracti i 
no suposen increment econòmic ni de termini. L’aprovació per la Direcció d’Obra, en el 
seu cas, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat que li correspongui per la 
justificació presentada. 
 

En els casos en què el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no 
estaven projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta, descripció, plànols, 
càlculs i justificació de que l’element prefabricat proposat acompleix, en iguals o millors 
condicions que el no prefabricat-projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra 
a l’element de què es tracti.  
 

Materials 
 

Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar 
en la seva fabricació seran, com a mínim, els següents: 
 

- Formigó HA-25 com a mínim per a elements prefabricats en obra i HA-30 per a 
elements en fàbrica  

- Armadura B-500-S 
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Tanmateix, hauran d’acomplir les condicions establertes en el present Plec per a 
les estructures de formigó armat. 
 

Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pretensat 
hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra i hauran d’acomplir les condicions 
establertes en la Instrucció de Formigó Pretensat vigent. 
 
 

Expedient de fabricació 
 

El Contractista haurà de presentar un expedient en el que es recullin les 
característiques essencials dels elements a fabricar, materials a utilitzar, procés de 
fabricació i de curat, detalls de la instal•lació en obra o en fàbrica, toleràncies i control 
de qualitat a realitzar durant la fabricació, proves finals dels elements fabricats, 
precaucions durant el seu manejament, transport i emmagatzematge i Prescripcions 
relatives al seu muntatge i acoblament a altres elements, tot ell d’acord amb les 
prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin, o la Direcció d’Obra indiqui, per als 
elements en qüestió. 
 

Encofrats 
 

Els encofrats i els seus elements d’enllaç acompliran totes les condicions de 
resistència, indeformabilitat, estanqueïtat i llisura interior, perquè siguin complides les 
toleràncies d’acabat requerides en el present Plec. 
 

Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcció 
de les obres de formigó armat “in situ”. 
 

Els encofrats de fusta s’utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en què 
aquest material tingui el tractament previ necessari per assegurar la seva 
impermeabilitat, indeformabilitat, perfecte acabat de la superfície i durabilitat. Els taulers 
de l’encofrat de fusta comú hauran d’humitejar-se abans del formigonat, i estar muntats 
de manera que es permeti l’entumiment sense deformació 
Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents.  
  

Formigonat de les peces 
 

La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió. 
 

Si s’utilitza vibrador de superfície, es desplaçaran lentament, perquè reflueixi la 
beurada uniformement, quedant la superfície totalment humida. 
 

Els vibradors interns tindran una freqüència mínima de sis mil cicles per minut. 
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El formigonat per tongades, obliga a portar el vibrador fins que la punta entri en 

la tongada subjacent. 
 

El vibrat s’efectuarà amb la major precaució evitant que els vibradors toquin les 
beines. La compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius 
d’ancoratge i en els angles de l’encofrat. 
 

Si el vibrat es fa amb l’encofrat o motlle, els vibradors hauran d’estar firmament 
subjectes i disposats de manera que el seu efecte s’estengui uniformement a tota la 
massa. 
 

No s’establiran junts de formigonat no previstes en els Plànols. Abans d’iniciar el 
formigonat d’una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa 
jornada. 
 

Cura 
 

La cura podrà realitzar-se amb vapor d’aigua, a pressió normal, i en tractament 
continu. 
 

Quan s’utilitzin mètodes de cura normal, es mantindran les peces protegides del 
sol i de corrents d’aire, havent d’estar les superfícies del formigó constantment 
humitejades. 
 

Quan s’utilitzi vapor d’aigua en la cura haurà prèviament d’haver-se justificat, 
davant la Direcció d’Obra, el procés a seguir, mitjançant assaigs que posin atenció en 
els següents aspectes: 
 

a) Període previ necessari de cura normal a l’aire, a temperatura ordinària. 
b) Temps necessari per incrementar la temperatura, des de la temperatura ambient a la 

màxima requerida 
c) Màxima temperatura a la què s’ha d’arribar 
d) Període de temps que la peça ha d’estar a la màxima temperatura 
e) Velocitat de refredament, des de la màxima temperatura fins a arribar a la temperatura 

ordinària. 

D’aquesta manera s’establirà el temps total que durarà el procés de cura. 
Si durant el procés de cura d’una peça es produeix avaria en la instal•lació, haurà de 
repetir-se el procés complet, a aplicar el mètode normal de cura a l’aire durant un 
període mínim de set (7) dies. 
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Totes les peces curades al vapor hauran de tenir a més, un període addicional 
de cura normal de quatre (4) dies. 
 

Durant la cura normal es mantindran humitejades les superfícies del formigó, 
amb aigua que compleixi l’exigit en aquest Plec. 
 

Quan, després d’un procés complet de cura amb vapor, s’hagin arribat a les 
resistències mínimes exigides per al transport i abans d’iniciar-se aquest, la Direcció 
d’Obra podrà exigir l’ús d’un líquid de cura de qualitat coneguda, si al seu judici és 
necessari. 
 

Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de l’obra 
 

L’encofrat es retirarà sense produir sacsejades o xocs a la peça. 
Simultàniament, es retiraran tots els elements auxiliars de l’encofrat. 
 

En totes les operacions de manipulació, transport, aplegament i col•locació en 
obra, els elements prefabricats no estaran sotmesos en cap punt a tensions més 
desfavorables de les establertes com a límit en un càlcul justificatiu, que haurà de 
presentar el Contractista amb una antelació mínima de 30 dies al del començament de 
la fabricació de les peces. 
 

Els punts de suspensió i recolzament de les peces prefabricades, durant les 
operacions de manipulació i transport, hauran de ser establertes tenint en compte 
l’indicat en el paràgraf anterior i clarament assenyalats en les peces, i inclòs disposant 
en elles dels ganxets o ancoratges, o altres dispositius, especialment dissenyats per a 
aquestes operacions de manipulació, aplegament i transport. 
 

Toleràncies geomètriques 
 

Les toleràncies geomètriques dels elements prefabricats seran les següents 
llevat altre indicació en els Plànols de Projecte: 
 

- Secció interior de dimensions uniformes amb diferències màximes respecte a la 
secció tipus �1%, no major de �15 mm 

- Longitud de cada peça �10 mm  
- Els fronts de cada peça tindran tots la seva superfície a menys de 2 cm del pla teòric 

que el limita.  
- Les diferències que presentin les superfícies en recolzar una regla de dos metres, 

serà menor d’1 cm  
- Els gruixos no presentaran variacions respecte al nominal superiors al 10 % en més 

i al 5 % en menys, amb valors absoluts de 15 i 7 mm (quinze i set mil•límetres), 
respectivament 
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- Els ressalts aïllats seran menors de 3 mm en les cares vistes i 10 mm en les ocultes 

 
 
 

Control de qualitat 
 

El Contractista per mitjà del Fabricant efectuarà els assaigs previstos per 
comprovar que els elements prefabricats de formigó compleixen les característiques 
exigides. Els assaigs mínims a realitzar són els establerts per a les obres de formigó 
armat en un altre apartat d’aquest Plec. 
 

En els elements prefabricats de grandària gran es durà a efecte el control 
efectuant un mostreig de cada element examinant les toleràncies geomètriques, 
prenent mostres del formigó utilitzat per fer una sèrie de sis provetes i trencar-les als 7 i 
28 dies i efectuant una comparació amb assaigs de resistència no destructius. 
 

3.22.2 Peces per a pous de registre 

 
Definició 

 
Es defineixen com a tals aquells elements constructius de formigó, fabricats “in 

situ” o en taller, que es col•loquen o munten una vegada endurits. Inclou aquells 
elements que hagin estat projectats com prefabricats o fabricació la qual hagi estat 
proposada pel Contractista i acceptada per la DO. 
 

Materials 
 

Els materials a utilitzar en la fabricació hauran de complir les condicions 
establertes en el present Plec. 
 

Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials a utilitzar seran els 
següents: 
 

- Formigó HA-30 
- Armadura B-500 S 

 
Característiques geomètriques i toleràncies 

 
En el disseny d’aquest element se seguirà la Instrucció BS-5911 Part –I. 
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Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i 
característiques mecàniques especificades en els plànols. Si el Contractista pretén 
modificacions de qualsevol tipus, la seva proposta ha d’anar acompanyada de la 
justificació de que les noves característiques compleixin, en iguals o millors condicions, 
la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de que es tracti. L’aprovació 
per la Direcció d’Obra, en el seu cas, no allibera al Contractista de la responsabilitat 
que li correspongui per la justificació presentada. 
 

Característiques mecàniques 
 

En els casos en què el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no 
estaven projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta, descripció, plànols, 
càlculs i justificació de que l’element prefabricat proposat compleix, en iguals o millors 
condicions que el no prefabricat projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra 
a l’element de què es tracti. L’aprovació del Director d’Obra, en el seu cas, no alliberarà 
al Contractista de la responsabilitat que li correspongui en aquest sentit. 
 

Junts 
 

Els junts entre els diferents elements que formen el pou es realitzaran amb un 
anell de material elàstic. Les característiques d’aquests junts compliran amb les 
especificacions recollides en el present Plec pels junts de tubs de formigó. 
 

El disseny d’aquests junts haurà de ser aprovat per la DO. 
 

Control de qualitat 
 

Els assaigs s’ajustaran a la Instrucció BS-5911. Part-I. 
 

3.22.3 Elements no circulars per a conduccions 

 
Definició 

 
Es defineix com a element prefabricat no circular per a canonades aquelles 

peces de formigó armat amb secció tancada destinada al transport de líquids sense 
pressió. 
 

Classificació i disseny 
 

Els elements abans definits poden ser els següents tipus: 
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- Seccions quadrades i rectangulars 
- Seccions en arc 
- Seccions el•líptiques i ovoides 

 
Les característiques geomètriques i tècniques d’aquests elements s’ajustaran a 

les normes indicades en els apartats següents. 
 

S’aplicaran, tanmateix, les especificacions establertes en el present plec, en el 
seu apartat referit a les canonades de formigó armat en el què modifiqui o complementi 
en aquestes. 
 

Per al projecte dels junts se seguiran les instruccions de la Norma ASTM C877 
“External sealing bands for noncircular concrete sewers, storm drain culvert pipe”. 
 

S’adopta un gruix de sacrifici d’1 cm en la paret interior. 
 

L’absorció del formigó de la paret es limita al 5 % en pes. 
 

Normativa aplicable a seccions quadrades i rectangulars 
 

- Norma ASTM C789 “Precast reinforced concrete box sections for culverts, storm 
drains and sewers”. 

- Norma ASTM C850 “Precast reinforced concrete box sections for culverts, storm 
drains and sewers with less than 2 ft of cover subject to highway loadings”. 

 
Normativa aplicable a secció en arc 

 
- ASTM C506 “Reinforced concrete arch culvert, storm drain and sewers pipe”. 

 
Normativa aplicable a seccions el•líptiques i ovoides 

 
- ASTM C507 “Reinforced concrete eliptical culvert, storm drain and sewers pipe”. 

 
Materials 

 
Els materials utilitzats en la fabricació d’aquests elements compliran l’establert 

en aquest Plec per les canonades de formigó. 
 

Toleràncies 
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Les toleràncies admissibles seran les especificades en aquest Plec per les 
canonades de formigó armat i en el que sigui d’aplicació i en el seu defecte les Normes 
esmentades en els anteriors apartats. 
 

Materials 
 

S’adaptaran els mateixos controls que per a canonades de formigó armat. 
 

Assaig de fissuració controlada 
 

Es realitzarà per a les seccions en arc i el•líptiques i ovoides amb arranjament a 
les normes ASTM corresponents i segons la freqüència definida per a canonades de 
formigó armat. 
 

Assaig d’absorció 
 

Es realitzarà per a tots els tipus de seccions segons el definit per als tubs de 
formigó armat. 
 

Altres assaigs 
 

S’ajustaran a l’especificat per a les canonades de formigó armat en aquest Plec. 
 

3.22.4 Blocs prefabricats per a recolzament de canonades 

 
Definició 

 
Els blocs prefabricats per a recolzament de canonada consisteixen en unes 

peces de formigó en massa o armat formant un diedre de manera que la canonada 
recolzi sobre les cares. 
 

Característiques 
 

L’angle entre els plànols de recolzament no serà inferior a 150°. 
 

Les cares seran planes amb suficient base de recolzament de manera que s’eviti 
el punxonament del formigó de neteja. 
 

Per a la fabricació d’aquests elements s’utilitzarà formigó amb una resistència 
característica major o igual a 200 kg/cm², utilitzant-se el mateix tipus de ciment que 
l’especificat per a la resta del bressol de recolzament de la canonada. 
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Utilització 
 

No es podran col•locar en obra aquest tipus de blocs fins que el formigó no hagi 
arribat a una resistència de 150 kg/cm². 
No s’utilitzaran aquests elements quan el recolzament de la canonada sigui de material 
granular. 
 

3.22.5 Altres elements no estructurals de formigó armat 

 
Definició 

 
Es defineixen com peces prefabricades no estructurals de formigó armat aquells 

de formigó fabricats “in situ” o en fàbrica que es col•loquen o munten una vegada 
aconseguida la resistència adequada. Inclou els elements de mobiliari urbà tals com 
jardineres, papereres, bancs i taules així com qualsevol altre element, prefabricació la 
qual hagi estat proposada pel Contractista i acceptada per la DO 
 

Condicions generals 
 

Independentment del que segueix, la DO podrà ordenar la presa  de mostres per 
al seu assaig i efectuar la inspecció dels processos de fabricació, en el lloc dels treballs 
sempre que ho consideri oportú. 
 

Recepció 
 

Els elements no presentaran cap cocó que deixi vistes les armadures. Tanmateix 
no presentaran superfícies desrentades en les llises i rugositat i uniformitat de la 
mateixa en les rentades, arestes escantellades, armadures superficials, cocons o 
senyals de discontinuïtat en el formigó que a judici de la DO facin rebutjable la peça. 
 

Control de qualitat 
 

El Contractista controlarà la qualitat dels elements prefabricats per mitjà del 
Certificat del Fabricant i realitzarà una inspecció ocular de tots i cadascun dels 
elements en la que comprovarà que no presentin defectes que els facin rebutjables. 

 
 
 
 



 
Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Document 3  – Plec de Condicions Tècniques 
 
 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona 

 

 

3.23 TUBS I CANONADES 

 

3.23.1 Canonades de formigó en massa 

 
Les canonades a emprar en l'entubament de les sèquies o per a la reposició de 

canonades de reg seran de formigó en massa vibroprensat i amb juntura d'anell de 
morter. Hauran de complir les especificacions que per aquest tipus de canonades es 
recomana en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de 
Sanejament de Poblacions 1986 i les recomanacions IHM-73. 
 

3.23.2 Canonades de formigó armat 

 
Els tubs de formigó armat compliran les especificacions de tipus C de les 

diferents classes de la Norma ASTM C 76-82, classes definides per la càrrega que 
produeix una esquerda de 0,3 mm (Q1) i per la càrrega darrera de trencament (Q2), 
expressades en Newton per metre lineal i mm de diàmetre. 
 

Posició de l'armadura 
 

- Les armadures se situaran de forma que el recobriment mínim sigui vint-i-cinc (25 
mm) en ambdues cares. 

- Separació màxima entre centres d'espires serà de 10 cm. 
- El fabricant adoptarà la disposició i quantia d'armadura longitudinal que garanteixi la 

rigidesa de la gàbia d'armadura. 
- L'armadura longitudinal quedarà compresa dintre de les distàncies als paraments 

indicats per a l'armadura principal, per al que s'haurà d'estudiar la disposició perquè 
ambdues armadures quedin situades dintre de la franja establerta. Haurà de lligar-se 
a la principal per assegurar la rigidesa del conjunt. 

- Tant l'armadura principal com la longitudinal es continuaran o perllongaran en els 
endolls per assegurar la seva resistència. 

- Hauran de projectar-se separadors o d'altres elements que mantinguin l'armadura 
dintre de la franja normalitzada i que no estiguin exposats a corrosions. 

- Les unions de les armadures hauran d'ajustar-se a les especificacions de l'EHE-98, 
Instrucció d’aplicació en tot el que no es concreti en aquest Plec. 

- Les toleràncies de les dimensions dels tubs (diàmetre, longitud, gruix), en la situació 
de les armadures, seran les indicades en la Norma ASTM C76-82.  S'adoptaran els 
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criteris de rebuig i acceptació d'aquesta mateixa norma. Les gàbies d'armadures 
hauran de fabricar-se amb la màxima precisió. 

- Els tubs s'uniran mitjançant juntures elàstiques que proporcionin estanqueïtat, tant 
en la pressió interior produïda per embussos com en l'exterior originada per les 
aigües freàtiques. Permetran igualment una desviació  angular. 

 
Preferentment s'empraran juntures de campana i endoll. En el cas que 

l'Administració acceptés les juntures a mitja canya, la juntura de goma haurà de quedar 
situada en la meitat del gruix de les parets del tub. És a dir, els gruixos de cargol i 
femella seran sensiblement iguals. 
 

El detall del projecte de la juntura, extrems de tub i goma es considera una tasca 
del fabricant, si bé l'Administració exigirà garanties del bon funcionament del tub. Les 
exigències mínimes són les de la Norma ASTM C443 que haurà de completar-se per 
definir completament la juntura. 
 

En el projecte de la juntura caldrà analitzar especialment: 
 

– Que asseguri l'estanqueïtat. 
– Que el pes del tub no produeixi deformacions que puguin alterar les condicions 

d'estanqueïtat. 
– Que la goma mantingui les seves característiques en la situació d'alternança aire-

aigua a què està sotmesa. 
– Els tubs tindran la longitud estimada convenient pel fabricant, si bé es recomana una 

màxima de 5 m. 
– S'exigirà una estanqueïtat total i no s'admetran tubs en els que es produeixin 

degoteigs. Si el sistema de fabricació pot donar porositat que ocasioni degoteig en la 
zona de la campana comprovat en els assaigs d'estanqueïtat, l'Administració exigirà 
que es pinti l'interior de la campana i una longitud de tub suficient amb pintura epoxi 
que s'adhereixi al formigó i asseguri l'estanqueïtat. Aquesta pintura també podrà 
ésser exigida per millorar les condicions d'assentament de la goma, quan el sistema 
de fabricació doni lloc a irregularitats en la zona de contacte que origini pèrdues 
d'estanqueïtat en l'assaig de pressió. 

 
Resultat de les proves 

 
Els tubs de formigó armat, fabricats segons les especificacions mínimes de 

l'apartat anterior, hauran de complir les condicions de la Norma ASTM C76-82. 
 

 
Proves de resistència 
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R1. No es produirà fissuració (o en tot cas les fissures tindran un gruix menor de 

0,30 mm amb una càrrega, a l'assaig de tres arestes, igual a Q1 en newton per un 
metre lineal de tub i mil•límetre de diàmetre (Nw/m.mm) per a cada classe. 
 

R2. No es trencarà una càrrega igual a Q2 en Newton per metre lineal de tub i 
mil•límetre de diàmetre (Nw/m.mm) per a cada classe. 
 

Els assaigs es realitzaran segons l'indicat en la Norma ASTM C497-83. 
 

Prova de pressió hidràulica 
 

Les proves de pressió hidràulica tenen com a objectiu comprovar l'estanqueïtat 
dels tubs i les unions. 
 

Es mantindrà una pressió de 0,7 kg/cm2 durant un temps mínim de deu (10) 
minuts i no haurà de produir-se degoteig ni per les juntures ni per les parets del tub 
(segons la AFTHAP). 
 

Prova d'absorció 
 

Es realitzarà la prova d'absorció del formigó de les parets del tub segons el 
mètode A de la Norma C497M-83, essent el màxim admissible el 6% del pes en sec (en 
lloc del 9% admès per la Norma ASTM C76-82). 
 

Les proves es realitzaran amb provetes del tub que s'escolliran perquè siguin 
representatives de les parts del tub que, per raons de fabricació, puguin ésser diferents. 
En qualsevol cas i com a mínim, una del cos i una de la campana. 
 

Criteris d'acceptació o rebuig 
 

Seran rebutjats aquells tubs que presenten defectes apreciables directament tals 
com: 
 

– Esquerdes d'amplada igual o major que dues-centes cinquanta micres (0,30 mm) en 
una longitud igual o major de deu centímetres (30 cm). 

– Dimensions amb desviacions superiors a les toleràncies admeses. 
– Danys produïts per cops o altres causes que posin en perill l'estanqueïtat o la 

protecció de les armadures. 
– Defectes que indiquin deficiències de dosificació, amassat o enduriment del formigó. 
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Amb els tubs que no presenten defectes visibles es prepararan lots per a la 
recepció. Es farà un control estadístic a base de mostres aleatòries en les que es 
realitzaran els assaigs R1 i R2 ja descrits. El número de tubs a assajar serà el dos per 
cent (2%) del total de cada lot, amb un mínim de tres per lot, de forma que, per poder 
rebre el lot, hauran de ser satisfactoris tots els assaigs. Si un (i no més d'un) no ho fos 
es podrà repetir l'assaig de dos (2) nous tubs del mateix lot, que, si aquests fossin 
satisfactoris, seria rebut. En cas contrari, el lot es rebutjarà. 
Si els resultats dels assaigs de resistència R1 i de pressió hidràulica R2 no fossin 
satisfactoris, el fabricant podrà proposar a l'Administració la prova de la totalitat dels 
tubs, acceptant-se individualment aquells que assoleixin resultats correctes. 
 

Si en la prova de pressió es produeix degoteig resoluble pintant adequadament 
l'interior del tub, el fabricant podrà proposar-lo, realitzar-lo al seu càrrec i repetir les 
proves de pressió que si, amb aquestes noves condicions donen resultats favorables, 
poden implicar l'exigència de pintar tots els tubs sense donar lloc a un augment de 
preu. 
 

L'assaig R2 es realitzarà en un número de tubs comprès entre un màxim del 2% 
o del total dels tubs del lot i un mínim d'un tub a trencar en la primera recepció. Després 
s'establirà el número d'assaigs segons els resultats de l'assaig R1. 
 

Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s'empraran per realitzar 
l'assaig d'absorció A. 
 

Les gomes es comprovaran en lots de fabricació idèntica. L'Administració farà 
els assaigs en laboratoris especialitzats sobre el 2% del número d'unitats del lot, exigint 
que tots els assaigs (els indicats en la Norma ASTM C443 com a mínim) siguin 
satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetirà l'assaig sobre dues (2) noves 
unitats del lot per cada resultat defectuós, acceptant-se el lot únicament si tots els nous 
assaigs són satisfactoris. 
  

Mitjans per a la realització de les proves 
 

El fabricant posarà a disposició de l'Administració, i sense càrrec, els equips 
necessaris per a les proves així com el personal necessari per al seu bon funcionament 
i maneig dels tubs. Les despeses derivades dels assaigs són a càrrec del fabricant, 
amb excepció del personal que l'Administració designi per aquests treballs i del 
personal establert per a la vigilància del procés de fabricació, o les despeses derivades 
de contractes de l'Administració amb Laboratoris o Empreses del ram. 
 

3.23.3 Juntures de goma de connexió de tubs prefabricats de formigó. 
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Definició 

 
Element de goma per donar continuïtat als tubs prefabricats de formigó garantint 

l'estanqueïtat de la unió entre elements. 
 

Procedència 
 

Produïda en fàbrica especialitzada per extrusió o modelat amb elastòmers de 
neoprè. 
 

Característiques generals 
 

Compliran amb la Norma C ASTM 443-80, tindran una resistència a la tracció 
major que 8 MPa i una elongació mínima a trencament del tres-cents cinquanta per 
cent (350 %). 
 

Les superfícies exteriors seran llises, suaus i sense ampolles d'aire o qualsevol 
altre defecte. 
 

Normes de qualitat 
   

El contingut de goma en brut de qualitat escollida (tipus Smoked RMA IX) no 
podrà ser inferior al 50% en volum, encara que es considera preferible que assoleixi un 
percentatge superior. 
 

Haurà d'estar completament exempta de coure, antimoni, mercuri, manganès, 
plom o qualsevol òxid metàl•lic, excepte el de zinc. Tampoc tindrà extractes d'acetona 
en una proporció del tres i mig per cent (3,5%) en volum. 
 

El sofre, tant lliure com combinat, no superarà conjuntament el dos per cent (2%) 
en pes. Les cendres seran inferiors al deu per cent (10%) en pes. 
 

A més dels contra-envellidors, les càrregues hauran d'ésser d'òxid de zinc i de 
negre de fum pur. Les peces de goma hauran de tractar-se com a contraenvellidors, la 
composició dels quals no permeti l'oxidació de la superfície ni la alteració de les 
característiques físiques després de quatre (4) mesos de permanència en magatzem 
en condicions normals de conservació. 
 

Hauran de conservar l'elasticitat i l'estabilitat dimensional a una temperatura 
superior a 70ºC i ser flexibles fins a una temperatura de -10ºC. 
 

Limitacions 
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Les toleràncies en les dimensions dels anells seran del 6% en qualsevulla de les 

seves dimensions. Compliran el prescrit en els punts anteriors i en la Norma ASTM 
C443-80 i es faran els assaigs allà indicats per a la seva confirmació. 
 

Als assaigs d'envelliment accelerat amb aire calent durant 4 dies i 70ºC (Mètode 
573), les variacions de resistències obtingudes en els diferents assaigs seran inferiors 
a: 
 

- 15% en la resistència a tracció. 
 

- 20% en el perllongament en trencament. 
 

L'absorció d'aigua màxima serà inferior al 10% en pes de la mostra seca en 48 h 
a 70ºC. 
 

3.23.4 Canonada d'altres materials 

 
Plec del MOPT, Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 

d'abastament d'aigua. 
 

3.24 CANONADES DE MATERIAL PLÀSTIC PER A SANEJAMENT I 
ACCESSORIS 

 

3.24.1 Canonades de PVC 

Condicions generals 
 

Les canonades de PVC a utilitzar en obres de sanejament vindran definides per 
la seva pressió de servei, segons UNE 53.332 i la unió es realitzarà mitjançant junt 
elàstic flexible. 
 

S’utilitzaran com a mínim les corresponents a una pressió nominal de cinc (5) 
atmosferes. 
 

Seran d’aplicació les següents normes: 
 

UNE 53.112/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificados para conducciones 
de agua a presión” 
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UNE 53.114-1/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para unión con 

adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. 
Medidas”. 
 

UNE 53.114-2/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para unión con 
adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. 
Características y métodos de ensayo”. 
 

UNE 53.174/85 “Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios 
inyectados de PVC no plastificado, utilizadas en conducciones de fluidos con o sin 
presión. Características”. 
 

UNE 53.175/85 “Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios 
inyectados de PVC no plastificado, utilizadas en conducciones de fluidos con o sin 
presión. Métodos de ensayo”. 
 

UNE 53.332/81 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para canalizaciones 
subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo”. 
 

Control de qualitat 
 

El contractista requerirà dels subministradors o fabricants les corresponents 
certificacions que acreditin la composició química i les característiques mecàniques, 
així com els controls de qualitat interns de fabricació, i els presentarà a parer de la 
Direcció de l’Obra. 
 

El contractista en la recepció del material comprovarà el compliment dels 
requisits exigits així com el bon estat de conservació dels mateixos. 
 
 
 
 
 
 

3.24.2 Canonades de PE 

 
Condicions generals 
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Les canonades de PE a utilitzar en obres de sanejament vindran definides pel 
seu diàmetre extern. La relació entre diàmetre extern i intern és: 
 
DN ext. mm 110 125 160 200 250 315 400 500 630 800
 1000 
DN int. mm 92 106 140 180 218 271 343 427 535 678
 851 
 

Els diàmetres 125, 160 i 315 es consideren equivalents a 120, 150 i 300 mm. 
 

La unió es realitzarà mitjançant acoblament amb maniguet doble i junt 
d’estanqueïtat o amb soldadura tèrmica a testa.   
 

S’utilitzaran com a mínim les corresponents a una pressió nominal de quatre (4) 
atmosferes. 
 

Seran d’aplicació les següents normes: 
 

- ISO 4451 
- ISO 6964 
- ISO 527 
- ISO 1113 
- ISO 868 
- DIN 53752 
- ISO 306 
- ASTM D 4351 
- ASTM D 149 
- ISO 180 
- EN 728 
- EN 921 

 
Control de qualitat 

 
El contractista requerirà dels subministradors o fabricants les corresponents 

certificacions que acreditin la composició química i les característiques mecàniques, 
així com els controls de qualitat interns de fabricació, i els presentarà a parer de la 
Direcció de l’Obra. 

El contractista en la recepció del material comprovarà el compliment dels 
requisits exigits així com el bon estat de conservació dels mateixos. 
 

Control de qualitat 
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L’abassegament a obra s’efectuarà de manera correcta sense deixar els tubs en 
contacte directe amb els raigs solars, gelades o circulació propera de maquinària 
pesant. 
 

3.25 VALVULERIA I COMPORTES 

 

3.25.1 Definició 

 
S'inclouen en aquest capítol les prescripcions relatives a la qualitat dels material 

que composen la valvuleria i les comportes a instal•lar per al control i adequat 
funcionament hidràulic de les conduccions. 
 

3.25.2 Condicions generals 

 
Pintura 

 
Les prescripcions que s’indiquen a continuació defineixen els requisits que ha de 

complir la protecció de superfícies mitjançant pintura anticorrosió que s’aplicarà a les 
vàlvules a instal•lar. 
  

Per norma general, no es pintaran les superfícies de: 
 
  - Acer inoxidable 
  - Plàstics, llautó, bronze o cromats 
  - Aïllaments 
 

Les Normes i Codis aplicables són: 
 

- British Standard Cody of Practice CP 2008 
- Steel Structures Painting Manual, Steel Structures Painting Council (SSPC-PA i 

SSPE-SP) 
- Swedish Standard SIS 05.59.00 

Els equips de valvuleria que arribin prèviament pintats a l’obra hauran d’ésser 
aprovats per l’Enginyer Director abans del seu muntatge a les canonades. Si la pintura 
presenta desperfectes superficials o el gruix de la mateixa no és l’especificat, l’equip 
(es determinarà amb l’ajut d’aparells adequats) s’haurà de substituir sense que això es 
pugui carregar com a cost de l’obra.  
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El gruix de la pel•lícula especificat per a cada capa de pintura ha d’ésser 

estrictament observat, sempre que no s’indiqui el contrari es refereix a gruix de 
pel•lícula seca (GPS). 
 

Accessoris 
 

La pressió mínima de serveis de la vàlvula serà PN 10 i les unions amb els tubs 
seran embridades. 
 

Els diàmetres de les peces especials s’ajustaran a la norma DIN.  
 

Elements de tancament 
 

Els elements de tancament estaran projectats de manera que no estiguin en 
contacte amb l’aigua.  
 

La pressió de l’obturador sobre les guarnicions del cos no serà superior a 150 
kg/cm2. 
 

3.26 MATERIALS CERÀMICS 

 

3.26.1 Característiques generals 

 
Els materials ceràmics a utilitzar (maó massís i supermaó) seran de tipus comú amb 

la designació NV. Presentaran la regularitat de formes i dimensions de manera que 
permetin la formació de fileres igualades, amb paraments regulars i  
assentaments uniformes. Sobre les mesures nominals s’acceptaran les següents 
toleràncies: 
 

- Dimensió major de 10 cm i menor de 30 cm   3 mm 
- Dimensió major de 30 cm     6 mm 
- Dimensió menor de 10 cm    2 mm 

3.26.2 Defectes 

 
El material no presentarà defectes que siguin transmesos a l’obra. En concret no 

es permetrà més d’una peça fissurada de cada 5, cap peça presentarà exfoliacions ni 
mostres de calitxe. 
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3.26.3 Subministrament 

 
Es farà mitjançant paquets no completament tancats per facilitar el seu contacte 

amb l’ambient. La descàrrega no es farà per bolcat del camió sinó amb grua. 
 

3.27 MATERIALS PER A PLANTACIONS 

 

3.27.1 Condicions generals 

 
Examen i acceptació dels materials a utilitzar en plantacions 

 
Tots els materials que no s'esmentin en el present Plec hauran de ser sotmesos 

a l'aprovació de la Direcció Facultativa, qui els podrà sotmetre a l'aprovació que jutgi 
necessària. 
 

Inspecció i assaigs 
 

El contractista haurà de permetre a la Direcció facultativa i als seus delegats 
l'accés als vivers, equipaments, etc. .., on es trobin els materials i la realització de totes 
les proves que la direcció consideri necessàries. 
 

Substitució 
 

Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir qualsevol material, es 
redactarà per escrit l'autorització de la Direcció Facultativa, especificant les causes que 
fan necessària la substitució; la Direcció Facultativa respondrà també per escrit i 
determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar 
als no disponibles, complint anàloga funció i mantenint indemne l'essència del projecte. 
 
 

Vivers 
 

El Contractista haurà de proposar a la Direcció Facultativa, el viver al que es vol 
demanar el subministrament de la planta. En cas de rebutjar-se el viver proposat pel 
Contractista, aquest haurà de buscar un nou subministrador i proposar-lo a la Direcció 
Facultativa sense que aquesta pugui demanar un increment en el preu unitari de la 
partida. 
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L’elecció del viver s’efectuarà amb el temps suficient perquè aquest pugui 

preparar convenientment la planta tant en qualitat com en quantitat, per subministrar-la 
a l’obra amb els requeriments necessaris i no es dilati el temps de plantació. El 
Contractista tindrà especial cura en efectuar un correcte control de terminis i 
planificació en el subministrament, lliurament i plantació de les espècies vegetals 
previstes a projecte. 
 

3.27.2 Materials 

 
Aigua de reg 

 
Condicions generals de l'aigua de reg: 

 
L'aigua que s'utilitzi per al reg de les plantacions i sembres, així com en els regs 

necessaris de conservació, haurà de ser suficientment pura i complir les 
especificacions següents: 
 

- pH comprès entre 6 i 8 
- Conductivitat elèctrica a 25º C inferior als 250 micromhos/cm 
- Contingut en sals solubles inferior a 2 g/l 
- Oxigen dissolt superior a 3 mg/l 

 
Plantes 

 
Condicions generals de les plantes 

 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats indicades a la memòria i als 

annexes del present projecte i reuniran les condicions d'edat, mida i desenvolupament 
que s'indiquin. 
 

Seran ben conformades amb desenvolupament normal i sense presentar 
símptomes de raquitisme o retard. Les arrels de les plantes presentaran talls nets i 
recents sense ferides ni marcadures. 
 

Caldrà que siguin sanes i completes, de tija normal i ben dreta. Les de fulla 
persistent presentaran el fullatge complert sense decoloració o símptomes de clorosi. 
Junt amb les de fulla caduca, podran rebutjar-se per haver estat al viver mancades 
d'espai, per danys en el transport, per embalatge defectuós i perquè el pa de terra sigui 
massa petit o desequilibrat.  
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Les dimensions que figuren en el projecte s'entenen: 
 

- Alçada: distància des del coll de l'arrel fins a la seva part més distant, exceptuant els 
casos en què s'especifiqui el contrari, parlant-se, llavors, d'alçada de canya o 
d'alçada de tronc. 

- La relació entre el perímetre i l'alçada es corregirà podant les branques baixes 
sempre que en presenti un excés i podant aquelles que puguin provocar una divisió 
del cap pare. 

 
Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin símptomes d'haver 

sofert alguna malaltia o qualsevol atac, així com les que presentin ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radicular, com a conseqüència de la manca de cura 
en la preparació en el viver i en el transport. 
 

Procedència de la planta  
 

La planta serà subministrada pel contractista i procedirà de vivers acreditats. 
 

S'haurà d'acreditar per part del contractista i viverista l'origen del material de 
reproducció de les espècies per subministrar, exigint que aquest sigui de planta 
autòctona i a ser possible de zones pròximes a la localitat.  
La Direcció Facultativa donarà el vist i plau al compliment de la certificació d'origen i 
serà potestat de la Direcció Facultativa rebutjar les espècies o plantes que no 
compleixen els requisits d'origen. 
 

Transport i recepció 
 

La preparació de la planta per al seu transport al lloc de plantació s'efectuarà 
d'acord amb les exigències de l'espècie, edat de la planta i sistema de transport elegit. 
 

El transport de les plantes haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran 
de prendre totes les mesures necessàries per no deteriorar cap de les seves parts. 
 

Per al transport dels exemplars amb contenidor, se'ls disposarà de manera que 
els envasos quedin fixes i suficientment separats, per tal que les plantes no es 
deteriorin i no es produeixin trencaments en llurs parts aèries. 
 

El contractista haurà de disposar d'un espai preparat com a viver provisional 
perquè les plantes acceptades per la Direcció Facultativa puguin ser ateses 
correctament entre l'espai de temps que duri la seva recepció i la plantació. Les 
característiques d'aquest viver hauran de ser les següents: 
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- Disposar d'aigua i sistema de reg 
- Estar completament anivellat i tenir poc pendent (inf. al 10 %) 
- Estar protegit contra furts i atacs d'animals salvatges 
-  Disposar ordenadament les unitats de plantació en diferents eres per a 

cada espècie 
 
  Reposició de planta 
 

Les plantes que no hagin brotat durant la primera època de creixement 
(primavera o tardor) hauran de ser substituïdes i plantades al mateix lloc.   
 

4 EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES 

 

4.1 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

4.1.1 Definició 

 
La neteja i esbrossada del terreny consisteix en netejar les zones que 

corresponguin d'arbres, fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, escombraries, 
o qualsevol altre material inservible o perjudicial, incloent l'extracció de troncs, arrels, 
etc. així com el condicionament i transport de tot el material esmentat.  
 
 
 
 

4.1.2 Execució de les obres 

 
Les operacions d'esbrossada i neteja s'estendran a tot l'ample d'ocupació 

d’excavació de la rasa tal i com aquesta zona es defineix al projecte i al marge 
d'aquesta, només en els llocs a on ordeni l'Enginyer Director. 
 

Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació 
o terraplenat de qualsevol classe. L'esbrossada inclourà l'extracció i transport de 10 cm 
de terra vegetal en les àrees destinades a rebre un posterior rebliment o terraplè i la 
restitució de la mateixa en aquelles àrees d'ocupació temporal on calgui. 
 

Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes.  
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Del terreny natural sobre el que s'haurà d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els 

troncs o arrels amb un diàmetre superior a 10 cm sigui amb mitjans manuals o 
mecànics, de tal forma que no quedi cap a menys de 30 cm de profunditat per sota de 
la superfície natural. 
 

En cas de trobar-se o detectar-se, durant l'execució d'aquests treballs previs, 
pericons, canonades o qualsevol altre element que hagi d'ésser conservat i/o hagi 
d'ésser objecte de reposició posterior aquest haurà d'ésser apropiadament senyalitzat 
per tal de garantir la seva posterior reposició.  
 

4.1.3 Amidament i abonament 

 
S'amidarà per m2 netejat, amidats sobre la superfície realment desbrossada. 

 
L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de Preus 

on es recullen dos supòsits:  
 
 m2 Esbrossada del terreny amb vegetació arbustiva amb mitjans mecànics i 
càrrega mecànica sobre camió. 
 m2 Esbrossada del terreny amb vegetació arborea amb  mitjans mecànics i 
càrrega mecànica sobre camió, i ajudes manuals amb motoserra. 
 
 
 
 
 

4.2 EXCAVACIÓ EN DESMUNT 

4.2.1 Definició 

 
Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries, per excavar, 

remoure, evacuar i anivellar els materials a la zona del terreny per tal de poder assolir 
les cotes definides al projecte així com les formes en superfície necessàries per 
encaixar les obres. Es tracta doncs d'una excavació a cel obert de dimensions mitjanes 
que precisarà maquinària de gran rendiment i altres medis auxiliars. 
 

4.2.2 Execució 
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L'excavació s'executarà de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 

considerada als plànols. 
 

Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc. hauran de formar 
sensiblement un plànol, refinant-se quantes vegades sigui necessari fins a aconseguir-
ho. 
 

Quan el nivell freàtic es troba per sobre de la línia d'excavació, es prendran les 
mesures oportunes a l'objecte d'evacuar les aigües i que aquestes no danyin a 
l'excavació. S'aplicarà el mateix criteri d'extensió en el temps en les operacions 
d'esgotament que en el cas d'excavació a cel obert. 
 

Durant l'execució de l'excavació es preveurà la sortida d'aigües pluvials de les 
superfícies planes generades perquè no emmagatzemin a la zona excavada.  
Els preus corresponents són aplicables per a qualsevol tipus de terreny que pugui 
aparèixer, siguin els que siguin els mitjans aplicats. 
 
 

4.2.3 Mesura i Abonament 

 
Es mesurarà per metres cúbics (m3) que es calcularan com a diferència entre 

els perfils presos abans d'iniciar-se l'obra i els perfils finals.  
 

L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en els quadres de preus 
com: 
 

M3 Excavació i reposició de terra vegetal amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió.  
M3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics sense martell trencador, 
sobre material terrós, càrrega i acopi al costat  
M3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics amb p.p. de martell 
trencador, sobre material terrós amb presència de roca inferior al 50 %,, càrrega 
i acopi al costat  
M3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics amb  martell trencador, 
sobre material rocós, càrrega i acopi al costat. 

 
 

4.3 EXCAVACIÓ EN POUS I RASES 
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4.3.1 Definició 

 
Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries, per excavar, 

remoure, evacuar i anivellar els materials a la zona compresa en el terreny després de 
realitzar l'excavació a cel obert i el terreny necessari per encaixar l'obra, que no sigui 
considerat com a excavació a cel obert, és a dir, en principi són excavacions de petites 
dimensions transversals que no precisin l'emprament de maquinària de gran rendiment. 
En qualsevol cas, la consideració d'un tipus o d'altre correspondrà a l'Enginyer Director. 
 

4.3.2 Execució 

 
Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc. hauran de formar 

sensiblement un plànol, refinant-se quantes vegades sigui necessari fins a aconseguir-
ho. 

Quan el nivell freàtic es troba per sobre de la línia d'excavació, es prendran les 
mesures oportunes a l'objecte d'evacuar les aigües i que aquestes no danyin a 
l'excavació . Els treballs d’esgotament s’abonaran apart de l’excavació en pous i rases 
segons el preu previst al quadre del present projecte. 
 

Durant l'execució de l'excavació es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè 
no emmagatzemin a la zona excavada. A les excavacions en roca, s'utilitzarà la tècnica 
del pretall o similar per formar els plànols límits de l'excavació. 
 

Els materials sobrants de l'excavació es dipositaran en un abocador, o al lloc de 
la seva utilització. 
 

Els preus corresponents són aplicables per a qualsevol tipus de terreny que 
pugui aparèixer, siguin els que siguin els mitjans aplicats. 
 

4.3.3 Mesura i Abonament 

 
En general la fondària de càlcul per establir els volums a abonar serà la teòrica 

dels plànols o en el seu cas la modificada per ordre de la Direcció d’obra o amb la seva 
autorització. 
 

Els talussos laterals de les rases tenen l’objecte de compensar estadísticament 
el valor mig de increment d’amplada necessari des el fons fins a la coronació degut als 
despreniments i al marge de imprecisió de la maquinària durant el procés d’excavació 
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Dit increment està associat amb la naturalesa del terreny. 
 

Tant els talussos per el càlcul com l’amplada del fons de la rasa a aplicar per 
l’amidament es consideren pactats i seran els previstos al projecte independentment 
del medi mecànic que el Contratista utilitzi per a realitzar les excavacions de pous i 
rases. El Contractista no podrà demanar incremements per mesures reals majors, si 
aquestes no es pacten prèviament a l’execució amb la Direcció d’obra per causa 
justificada.  

Per altra banda, les dimensions reals seran en qualsevol cas les necessàries per 
a la correcta col•locació de les canonades i altres elements. 
 

L'esgotament i drenatges necessaris seran mesurats i abonats com a sobrepreu 
a aplicar sobre el m3 excavat de perfil teòric sobre plànols .  
 

L'esgotament s'estendrà des de l'inici de l'excavació fins al moment en què deixi 
de ser necessari per a l'execució de les obres. 
 

L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en els quadres de preus 
com: 
 

M3 Excavacions en rases i pous amb mitjans mecànics sense martell 
trencador, sobre material terrós, càrrega i acopi al costat de la rasa 
M3 Excavacions en rases i pous amb mitjans mecànics amb p.p. de martell 
trencador sobre material terrós amb presència de roca inferior al 50 %, càrrega i 
acopi al costat de la rasa 
M3 Excavacions en rases i pous amb mitjans mecànics de martell trencador, 
sobre material rocós, càrrega i acopi al costat de la rasa. 
M3  Excavacions en rases i pous amb mitjans manuals, sobre material terrós, 
càrrega i acopi al costat de la rasa 
M3  Excavacions en rases i pous amb mitjans manuals i martell trencador de 
mà, sobre material rocós, càrrega i acopi al costat de la rasa. 
M3  Sobrepreu per esgotament d’aigües freàtiques en excavació de rases 

 

4.4 TERRAPLENS I REBLERTS EN RASES 

4.4.1 Condicions generals 

 
Abans d'estendre el material es procedirà a l'esbrossada i extracció de la terra i 

matèria vegetal de tot tipus en la zona que haurà de rebre el terraplè o rebliment i a la 
compactació al 92% PN de la fonamentació del mateix o del fons de la rasa. 
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El material de reblert, de qualitat i condicions d'humitat previstos en els articles 
del capítol 218, s'estendrà per capes de gruix 25 cm, i en tot cas no superior a 30 cm. 
Els materials a emprar seran de les excavacions i, excepcionalment, procedents de 
préstec. 

4.4.2 Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de tots els reblerts es realitzarà per metres cúbics 

(m3) de volum mesurat  sobre secció tipus teòrica de plànols independentment de les 
dimensions reals executades, no podent  el Contractista demanar increments per 
majors dimensions si aquestes no han estat autoritzades per la Direcció d’obra. 
 

Es pacta que la secció tipus teòrica compensa estadísticament les fluctuacions 
en mes o en menys respecte a l’execució real. 
 

L'abonament es realitzarà aplicant els següents preus unitaris: 
 

M3  Rebliment, compactació i piconatge de rases, pous i fonaments, amb 
material procedent de la pròpia obra, acopiat a peu de rasa, estesa i 
compactació segons P.C.T, mesurat sobre perfil teòric. 
M3  Rebliment, compactació i piconatge de rases, pous i fonaments, amb 
material procedent de prèstec, acopiat a peu de rasa, estesa i compactació 
segons P.C.T, mesurat sobre perfil teòric. 
M3   Rebliment i piçonatge de zona al voltant de la canonada amb sorra, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, mesurat 
sobre perfil teòric. 
M3   Rebliment i piconatge de zona al voltant de la canonada amb material 
granular inferior a 25 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró 
vibratori per a compactar, mesurat sobre perfil teòric. 
M3  Rebliment manual, inclòs transport amb carretó de mà, i piconatge de 
zona al voltant de la canonada, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró 
vibratori per a compactar, mesurat sobre perfil teòric  
M3  Formació de base d’assentament amb sorra per a canonades de 
sanejament, mesurat sobre perfil teòric.  

5 EXECUCIÓ D'OBRES DE FÀBRICA 

 

5.1 ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT 
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5.1.1 Definició 

 
Es defineixen com a armadures d'acer a emprar en formigó armat al conjunt de 

barres d'acer que es col•loquen a l’interior de la massa de formigó, per ajudar aquest a 
resistir els esforços a que és sotmès. 
 

5.1.2 Materials 

 
Les característiques dels materials, vénen expressades als plànols. De qualsevol 

forma, el material a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, 
estampada a les pròpies barres d'acer. 
 

Hauran de complir totes les condicions establertes pels acers en la Instrucció pel 
Projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 

5.1.3 Execució de les Obres 

 
Les armadures es col•locaran netes de brutícia i exemptes de tot tipus d'òxid. 

 
En el cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, 

vigilant després de la mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 
 

Les barres es fixaran entre sí, mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se 
la distància a l'encofrat, de forma que quedi impedit de tot moviment d'aquelles durant 
l'abocament i compactació del formigó i permetent a aquest, embolicar-les sense deixar 
cavitats. 
 

Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els cèrcols dels suports i 
armadures de l'extradós de plaques, lloses o voladissos per evitar el seu descens. 
 

Les distàncies de separació, recobriments, entroncaments, etc. compliran amb el 
disposat en la EHE-98. 
 

Abans de procedir al formigonat el Contractista haurà d’haver avisat a la Direcció 
de l’Obra amb antelació per a què aquesta pugui efectuar les revisions que cregui 
oportunes en quant a col•locació d'armadures. 
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5.1.4 Amidament i Abonament 

 
Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg), realment col•locats, 

deduïts dels plànols de construcció. 
 

La longitud de les barres realment col•locades es multiplicarà pel pes teòric 
unitarii el seu abonament es realitzarà segons el preu que apareix en els quadres de 
preus com Kg. Acer en barres corrugades  B-500 S de límit elàstic 5100 kp/cm2 
de D 16 mm, com a màxim, per a  armadures.  
  

5.2 OBRES DE FORMIGÓ IN SITU 

5.2.1 Definició 

 
Es defineixen com a obres de formigó in situ aquelles en les quals s'utilitza com 

a material fonamental el formigó en massa col•locat directament a l'obra sobre el 
terreny en forma de soleres o lloses o en motlles confinats per encofrats, reforçat o no 
amb les armadures metàl•liques corresponents que absorbeixen, convenientment 
disposades, els esforços de tracció, que el formigó, per sí sol, no podria resistir-ho. En 
cas de no emprar reforços d'acer es parla de formigó en massa. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- Fabricació del formigó. 
- Transport del formigó. 
- Posada en obra del formigó. 
- Compactació del formigó. 
- Curat del formigó. 

 

5.2.2 Execució de les Obres 

 
Posta en obra del formigó 

 
Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la 

fabricació del formigó i la seva posta en obra i compactació. El Director de l'Obra podrà 
modificar aquest termini si s'empren materials o addicions especials, podent-se 
augmentar aquest termini, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir 
l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables condicions d'humitat i temperatura. 
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La col•locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que sempre 
l'extrem de la màniga no sigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació i 
que el volum del formigó llançat en cada descàrrega sigui superior a dos-cents litres 
(200 l.). 
 

En lloses, l'estesa del formigó s'executarà de forma que l'avanç es realitzi en tot 
el seu gruix. Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s'allisarà la seva 
superfície. 
  

En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota 
la seva alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin 
segregacions i la lletada escorri al llarg de l'encofrat. 
 

En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui 
superior a dos metres d'alçada per hora (2 m/h), i removent enèrgicament la massa, 
perquè no quedi aire aprisonat i vagi assentant uniformement. Quan els pilars i 
elements horitzontals recolzats en ells s'executin d'un modus continu, es deixaran 
transcórrer, al menys dues hores (2 h) abans de procedir a construir els indicats 
elements horitzontals, a fi de que el formigó dels pilars hagi assentat definitivament. 
 

En el cas de la solera sobre la qual descansen les peces prefabricades s'haurà 
de preveure una petita inclinació en direcció a l'eix del canal de la superfície en 
contacte directe amb les peces per aconseguir una millor col•locació del morter 
d'assentament. 
 

En la solera del canal, la rasant de formigó es deixarà perfectament a cota i la 
superfície es reglejarà anivellant-la amb rodons longitudinals col•locats a cota 
horitzontalment a les armadures interiors dels alçats. 
 

Posada en obra sota l'aigua 
 

El formigó podrà posar-se en obra sota l'aigua, si ho autoritza l'Enginyer Director. 
 

Per evitar la segregació dels materials, el formigó es col•locarà acuradament en 
la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons mòbil o per 
altres mitjans aprovats per l’Enginyer Director, no haurà de remoure's després de ser 
dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l'aigua tranquil•la en el lloc de formigonat, 
evitant tot tipus de corrents que poguessin produir el rentat de la barreja. 
 

La col•locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies 
aproximadament horitzontals. 
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Quan s'emprin trompes d'elefant aquestes es rebliran de forma que no es 
produeixi el rentat del formigó. L'extrem de càrrega serà, en tot moment, submergit per 
complert en el formigó i el tub final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja 
per evitar l'entrada d'aigua. 
 

Quan el formigó es col•loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es 
baixaran gradual i acuradament perquè es recolzin sobre el terreny de fonamentació o 
sobre el formigó ja col•locat. Després s'aixecaran lentament durant el recorregut de 
descàrrega, amb la fi de mantenir, en el possible, l'aigua sense agitacions en el punt de 
formigonat, i d'evitar la segregació i rentat de la barreja. 
 

Compactació del formigó 
 

La compactació dels formigons col•locats s'executarà amb igual o major 
intensitat que l'emprada en la fabricació de la proveta d'assaig de la fórmula de treball. 
 

La compactació es continuarà, especialment juntament als paraments i 
cantonades de l'encofrat, fins eliminar els possibles forats i aconseguir que la pasta 
surti a la superfície. 
 

El piconament s'efectuarà normalment al front de la massa. 
 

La compactació de formigons i del formigó emprat en l'execució de peces 
prefabricades haurà de realitzar-se per vibració. 

 
Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la 

massa, sense que es produeixin segregacions locals. 
 

Si s'empren vibradors de superfícies s'aplicaran movent-los lentament, de forma 
que la superfície del formigó quedi totalment humida. 
 

Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se longitudinalment en la 
tongada, de forma que la seva punta penetri en la tongada subjacent i retirar-se també 
longitudinalment, sense desplaçar-los transversalment mentre siguin submergits al 
formigó. L'agulla s'introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se a 
aquest efecte, que no se superin els deu centímetres per segon (10 cm/s). 
 

La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-
cinc centímetres (75 cm) i serà l'adequada per produir en tota la superfície de massa 
vibrada una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a 
vibrar en pocs punts molt de temps. No s'introduirà el vibrador a menys de deu 
centímetres de la paret de l'encofrat. 
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Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no 
s'introduirà a menys de metre i mig del front lliure de la massa. 
 

S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles. 
 

Si s'avaria un o més dels vibradors emprats i no es pot substituir immediatament, 
es reduirà el ritme del formigonat i/o el Contractista procedirà a una compactació per 
piconament suficient per acabar l'element que s'estigui formigonant no podent-se iniciar 
el formigonat d'altres elements mentre no s'hagin reparat o suspès els vibradors 
avariats. 
 

Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma 
que l'agulla no toqui les armadures. 
 
 

Enduriment o curat del formigó 
 

Durant el primer període d'enduriment, se sotmetrà al formigó a un procés 
d'enduriment per reg, que es prolongarà al llarg del termini que, a l'efecte, fixin les 
Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, el Director de l'Obra, segons 
el tipus de ciment emprat i les condicions climatològiques del lloc. 
 

En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes 
les causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la 
fissuració de l'element formigonat. Una vegada endurit el formigó es mantindran 
humides les superfícies, mitjançant arpilleres, esteres de palla o altres teixits anàlegs 
d'alt poder de retenció d'humitat, durant tres dies (3 d) si el conglomerat emprat fos 
ciments Pòrtland P-450, augmentant-se aquest termini en el cas que el ciment emprat 
fos d'enduriment més lent. 
 

L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la 
superfície mitjançant recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que tals 
mètodes ofereixin les garanties necessàries per evitar la manca d'aigua lliure en el 
formigó durant el primer període d'enduriment. 
 

5.2.3 Toleràncies de la superfície enllestida 

 
Si no es prescriu altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que han de presentar 

els paràmetres plans, mesurats respecte d'una regla de tres metres (3 m) de longitud, 
aplicada en qualsevol direcció, serà la següent: 
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 Superfícies vistes: cinc mil•límetres  (9 mm). 
 Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil•límetres (25 mm). 
 
 

5.2.4 Limitacions de l'execució 

 
El formigonat se suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que, 

dintre de les quaranta-vuit hores següents, la temperatura ambient pot baixar per sota 
dels zero graus centígrads. Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres 
graus centígrads (3° C) quan es tracti d'elements de gran massa, o quan es protegeixi 
eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants 
del fred, amb gruix tal que pugui assegurar-se que l'acció de la gelada no afectarà al 
formigó recent construït, i de forma que la temperatura de la seva superfície no baixi 
d'un grau centígrad sota zero 
 

Les prescripcions anteriors seran aplicables al cas en el que s'empri, ciment 
Pòrtland. Si s'utilitza ciment siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades 
hauran d'augmentar-se en cinc graus centígrads  
 

Amb formigons de ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos 
primers paràgraf d'aquest article, podran rebaixar-se en tres graus centígrads, si 
s'utilitza una addicció que porti clorur càlcic. La utilització d'additius anticongelants 
haurà de ser autoritzada per la Direcció d'Obra. 
 

Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per evitar que la gelada 
afecti al formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per comprovar les resistències 
assolides, adoptant-se, en el seu cas, les mesures que dicti el Director de l'Obra. 
 

El formigonat se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-
se les mesures necessàries per evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. 
Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser 
aprovada pel Director de l'Obra. 
 

5.2.5 Control de qualitat 

 
Es comprovarà sistemàticament la qualitat del formigó posat en obra, moldejant-

se amb ell les provetes, previstes en el plà de control de qualitat de l’obra. 
 

Si la resistència característica del formigó de les provetes corresponents no 
arriba a l'especificada en les Prescripcions Tècniques Particulars, s'extrauran 
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directament provetes dels elements afectats, sempre que dita extracció no comprometi 
l'estabilitat o resistència de dits elements. 
 

Assajades dites provetes, es calcularà la resistència real del formigó col•locat 
endurit. Si l'Enginyer Director ho autoritza, es podran emprar mètodes d'auscultació 
dinàmica i altres sancionats suficientment per l'experiència. 
 

Si la resistència característica així determinada segueix sent inferior a 
l'especificada, l'Enginyer Director adoptarà les mesures previstes a la norma EHE 
segons cregui convenient. 
 
 

5.2.6 Amidament i Abonament 

 
El formigó en massa i el formigó armat s'amidarà per la cubicació que resulti de 

les dimensions dels plànols constructius. 
 

S'abonaran als preus que figuren en els quadres de preu com: 
 

M3  Formigó HM-15 fabricat en planta i abocat amb canaleta o cubilot 
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 s’assentament, 
estesa i esquerdejat.  
M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i 
grandària màx. De granulat 20 mm, abocat amb canaleta o cubilot. 
M3  Formigó HM-25 fabricat in situ a l’obra i abocat amb canaleta o cubilot 
M3  Formigó HM-20 fabricat in situ a l’obra i abocat amb canaleta o cubilot 
M3  Formigó per a murs HA-25/B/20/IIA de consistència tova i grandària màx. 
De granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot. 
M3  Formigó per a murs HA-35/B/20/IIA de consistència tova i grandària màx. 
De granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot. 

 
S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la 

fabricació, transport, posada en obra en les condicions descrites, compactació, 
execució de juntures i curat del formigó.  
 

Els preus inclouen també l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de 
les superfícies no encofrades.  
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5.3 ENCOFRATS 

5.3.1 Definició 

 
Es defineix com a obra d'encofrat les consistents en l'execució i desmuntatge de 

les caixes destinades a modelar els formigons, morters o similars. 
 

La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 - Construcció i muntatge. 
 - Desencofrat. 
 

5.3.2 Materials 

 
Els materials a utilitzar pels encofrats seran metàl•lics o de fusta. 

 
En el cas de formigons vistos (així senyalats als plànols) l'encofrat serà de fusta, 

ribotada, encadellada i regruixada. La fusta serà exempta d'esquerdes, ranures, taques 
o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa o textura. 
 

Contindrà el menor número possible de nusos i en cas d'existir el diàmetre dels 
nusos, serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la 
fusta seran rectes i no regirades, paral•leles a la major dimensió de la peça. 
 

5.3.3 Execució de les obres 

 
S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la 

pràctica. 
 

Tant les superfícies de l'encofrat com els productes que a elles s'apliquin, no 
hauran de contenir substàncies perjudicials pel formigó. 
 

Per facilitar l'encofrat serà obligatori l'ús d'un desencofrant. 
 

Les superfícies corbes dels trams de canal en corba s'hauran d'encofrar amb 
encofrats de directriu corba. En cap cas es permetrà l'encofrat de les esmentades 
superfícies aproximant la corba amb una poligonal si no és amb l'autorització expressa 
de l'Enginyer Director. 
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El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida a la 
resistència mínima necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra 
qui marqui el temps de desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar. 
 

5.3.4 Amidament i Abonament 

 
L'encofrat emprat en les obres de formigó armat i/o en massa s'abonarà per m² 

de superfície de formigó realment encofrada descomptant els forats de dimensions més 
grans de 0,50 m x 0,50 m, segons els preus que a continuació s'indiquen. Els preus 
inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats 
deixats al formigó per a la subjecció dels pannells i tots els medis auxiliars necessaris 
per a la correcta execució de les obres com ara, maquinària auxiliar, separadors, líquid 
de curat, desencofrant, etc. ... 
 

M2  Encofrat pla de soleres i cimentacions amb taulers de fusta, inclosos 
puntals i desencofrat.  
M2 Encofrat a una cara amb plafons metàl.lics, per a murs de base rectilinia i 
estructura de suport per a una alçaria de treball <= 3 M. 
M2  Encofrat a dos cares amb plafons metàl.lics, per a murs de base rectilinia 
i estructura de suport per a una alçaria de treball <= 3 M. 
M2  Encofrat a una cara amb plafons metàl.lics, per a murs de base rectilinia i 
estructura de suport per a una alçaria de treball  de 3 a 6 m  
M2  Encofrat a dos cares amb plafons metàl.lics, per a murs de base rectilinia 
i estructura de suport per a una alçaria de treball de 3 a 6 m 

6 EXECUCIÓ DE CONDUCCIONS 

 

6.1 POUS DE REGISTRE I PERICONS 

6.1.1 Definició 

 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos: 

 
- Els materials i operacions necessàries per a la realització dels pous de registre, 

inclosos la solera, les parets d'obra, els pates, les parets i reduccions prefabricades  
i la tapa. 

- La neteja i manteniment del pou fins l’acabament de l’obra 
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- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra 

 

6.1.2 Materials 

 
Tots els materials se sotmetran a l'aprovació de l'Enginyer Director i hauran de complir 
el que sobre ells s'indica en el capítol 2 del present Plec. 
 
 

6.1.3 Execució de les obres 

 
La solera serà de formigó HM-15 en massa i s'ajustarà a les dimensions i 

característiques definides als plànols. L'execució de la solera es farà sense la presència 
d'aigua freàtica o de pluja, no es permès el formigonat de la mateixa contra el terreny, 
previ repàs i sanejat de les parets. 
 

Les parets del pou fins per sobre de la generatriu superior del tub seran de 
formigó en masa HM15 segons plànols de projecte mitjançant l’ús d’un encofrat 
específic. 
 

La forma i dimensions de les parets dels pous de registre s’ajustaran a les 
dimensions indicades als Plànols.  
 

Les parets prefabricades estaran construïdes per anelles de formigó recolzades 
a sobre d’un element resistent, quedant aplomades les peces col•locades i els junts. El 
nivell de coronament ha de permetre la col•locació del bastiment i la tapa sobresortint 
entre 30 i 50 cm del terreny en les zones de camps agrícoles i enrasades a la cota del 
ferm en zones urbanes pavimentades. La superfície interior ha de ser llisa i estanca, 
essent les toleràncies d’execució de 10 mm en l’aplomat i de 5 mm en més o en menys 
per la secció interior del pou. La col•locació de les peces s’ha de realitzar sense que les 
peces rebin cops. Es tindrà cura especial en què el pou quedi ben assentat tant en la 
base com els reblerts laterals, perquè no es produeixin efectes tallants superiors als 
límits elàstics de les conduccions. 
 

Les connexions dels tubs es realitzaran a les cotes, de manera que els extrems 
dels conductes coincideixin amb les cares laterals dels pous de registre, en el cas que 
aquests no siguin passants. En cas que ho siguin, s’ajustarà la cota i l’emplaçament 
dels punts d’entrada i sortida de forma que l’angle girat per la conducció no sigui mai 
superior a dos (2) graus sexagesimals. 
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Els pates s’ajustaran perfectament al cos de l’obra. 

 

6.1.4 Amidament i abonament 

 
Els pous de registre s’amidaran per unitat (ut)  fins a una alçaria màxima de 2 m. 

En el preu es consideren inclosos tots els materials i operacions necessaris per a un 
perfecte acabat de la unitat, a judici de l’Enginyer Director. El pou de registre se 
certificarà quan estigui completament executat no podent-se certificar un pou no 
sencer. 
 

En el preu del pou de registre no s’inclou la tapa de fundició dúctil que es 
comptarà com a unitat a part. 
 

En pous d’alçaria superior a 2 m s’aplicarà un suplmenent mesurat per ml 
d’excés d’alçaria respecte els 2 m. 
 

Els preus a aplicar figuren al Quadre de Preus i són: 
 

u Pou de registre de D 120 cm, de 2,00 m d’alçaria, inclòs part proporcional 
de base de formigó H-150, anell d’entroncament amb tubs, con superior, graons i 
juntes d’estanqueitat, segons plànols. 
u Pou de registre de D 100 cm, de 2,00 m d’alçaria, inclòs part proporcional 
de base de formigó H-150, anell d’entroncament amb tubs, con superior, graons i 
juntes d’estanqueitat, segons plànols. 
Ml Suplement per major alçaria de 2 m de pou de registre de D 120 cm, amb 
anells prefabricats de formigó, inclòs p.p de graons. 
Ml Suplement per major alçaria de 2 m de pou de registre de D 100 cm, amb 
anells prefabricats de formigó, inclòs p.p de graons. 
U. Subministre i col•locació de marc i tapa de 60 cm de fundició dúctil per a 
càrrega de ruptura de 40 tm i pestell de seguretat. 
u Pericó de 40 x 40 amb parets de 15 cm de mao calat arrebossat amb 
morter  i solera de formigó hm 20, sobre llit de sorra, incloent bastiment i tapa de 
fundició. 
U Pericó de 60 x 60 amb parets de 15 cm de mao calat arrebossat amb 
morter  i solera de formigó hm 20, sobre llit de sorra, incloent bastiment i tapa de 
fundició. 

 
 

6.2 TUBS, PASSAMURS, MANIGUETS, COLZES I D’ALTRES 
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En aquest capítol s’inclouen totes les canonades i els elements de muntatge fabricats 
en PE rígid o tou indispensables pel normal funcionament de les instal•lacions. 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1 Conduccions per gravetat.  

 
Matèria prima. 

 
S’utilitzarà PE rígid d’alta densitat no plastificat com a matèria primera en la seva 

fabricació excepte als maniguets que serà PE no rígid. 
 

S’entén com a PEAD la molècula de polietilè de major pes molecular. Podrà 
contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 
 

El tub de polietilè per gravetat és un tub constituït de doble paret, corrugat 
exteriorment i llis interiorment. 
 

Gruix dels tubs i toleràncies 
 

El gruix dels tubs serà el necessari per acomplir amb totes les condicions 
d’aquest Plec. No obstant això, no es permetran canonades amb gruixos menors dels 
que s’indiquen en el quadre adjunt. 
 

Diàmetre nominal (mm)  
Gruix de paret zona deprimida del doble capa (mm)   

 
Tipus de junt 

 
La unió dels successius tubs es realitza mitjançant un maneguet i junta elàstica 

localitzada a l’inteior del maneguet 
 

Prova d’estanqueïtat 
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La canonada de PE per gravetat  ha de superar l’especificat en la Norma ASTM 
C-920 M/89  recolida en les Practicas habituales de anàlisis de líneas de alcantarillado 
de hormigón mediante el método de anàlisis de aire a baja pressión,en tot el que es 
refereix a l’estanqueïtat de la canonada entre pous de registre.  
 

Execució de les obres 
 

Transport i manipulació 
  

Les canonades i accessoris, així com material de junts, hauran d’inspeccionar-se 
en origen. 
 

Pel transport, càrrega i descàrrega només es permetran els suports i equips que 
no danyin als tubs. 
 

Amb baixes temperatures i gelades s’adoptaran precaucions especials amb els 
tubs. 
 

Durant l’emmagatzematge els tubs de PE es col•locaran de manera que quedin 
suportats pràcticament en tota la seva longitud i es protegiran de les radiacions solars. 
 

Condicions de les rases per allotjament dels tubs 
 

En cas de terrenys de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible 
efectuar amb més termini l’obertura de les rases, s’haurà de deixar sense excavar uns 
vint centímetres sobre la rasant de la solera per realitzar la seva finalització en el 
termini anterior esmentat. 
 

Muntatge dels tubs 
 

S’inspeccionaran els tubs i els seus accessoris abans de baixar-los a la rasa. En 
el cas de comprovar l’existència de defectes, els tubs que els presentin seran rebutjats. 
 

Els materials acumulats en l’interior seran retirats abans de la seva col•locació 
en la rasa. 
 

La manera de procedir per introduir els tubs en les rases serà manual o 
mitjançant corda.  
 

Les canonades no podran instal•lar-se de manera tal que el contacte o 
recolzament sigui puntual o una línia de suport. S’empraran els separadors necessaris 
amb la missió d’assegurar una distribució de les pressions de contacte que no afecten 
a la integritat de la conducció.  
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En el cas de rases amb pendents en les seves rasants superiors al deu per cent: 

la canonada es col•locarà en sentit ascendent, sempre que sigui possible, si no fos així, 
es prendran les precaucions pertinents per evitar el lliscament dels tubs. 
 

Generalment no es col•locaran més de cent (100) metres de canonada sense 
procedir al reblert, al menys parcial de la rasa, per protegir-los, en el possible, dels 
cops, variacions de temperatura, radiacions solars i evitar la possible flotació de la 
canonada en cas d’inundació de la rasa. Sempre que sigui possible i per evitar la dita 
flotació, la rasa tindrà l’oportú desguàs. 
 

Cada vegada que s’interrompi la col•locació de la canonada es taponaran els 
extrems lliures i les parts corresponents als junts es mantindran netes i protegides. 
 

Rebliment i compactació de la rasa 
 

Després de col•locada la canonada, es procedirà al seu rebliment de la rasa 
envoltant a la canonada amb material granular inferior a 25 mm per damunt de la 
generatriu exterior superior de la canonada, tal i com s’indica als plànols, complint les 
especificacions que es recullen en ells. El rebliment de les terres serà realitzat d’acord 
amb el descrit a l’article de Rebliments. 
 

Es defineix com a zona de cobriment aquella part de la rasa compresa entre el 
pla paral•lel al fons de l’excavació situat dotze o quinze centímetres per damunt de la 
canonada i la superfície del terreny, terraplè, o part inferior del ferm en cas de zones 
pavimentades i que es reblirà, segons plànols, amb material tolerable com a mínim. 
 

Quan l’excavació s’efectuï en carrers, voreres o sota paviments permanents, el 
rebliment de la zona de cobriment de la rasa haurà d’efectuar-se de manera tal que 
quedi el material suficientment compactat en tots els nivells per evitar assentaments 
posteriors. 
 

Es prendran les precaucions oportunes perquè en caure els materials de 
rebliment en la rasa no es produeixin danys en els tubs. 
 

Acabats 
 

En els pous amb tub passant, una vegada finalitzada la seva construcció, 
inclosos pates i la tapa col•locats, es procedirà a tallar la conducció per fer-la 
registrable a dos terceres parts de la seva altura. 
 

Amidament i abonament 
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Canonada en rasa 
 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud (ml) de la seva generatriu 
inferior, descomptant les longituds degudes a arquetes, pous de registre, sobreeixidors, 
etc. 
 

A dit amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent segons el tipus i 
diàmetre de la canonada. 
 

L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, la preparació de la 
superfície d’assentament i la col•locació dels tubs amb les pertinents unions i les proves 
d’estanqueitat incloses en el quadre de preus,  
 

El material d’assentament o solera de formigó, l’excavació i el recobriment de 
formigó d’executar-se, no seran d’abonament independent. 
 

L’abonament de les conduccions de PE es realitzarà per metres lineals segons 
el preu que figura al quadre de preus per a: 
 

M  Subministre i col•locació de tub de sanejament de polietilè de 315 mm 
doble capa corrugat, amb unió amb maneguet, incloses proves 
d’estanqueitat fins a un màx. del 40 % entre pous de registre. 

M  Subministre i col•locació de tub de sanejament de polietilè de 400 mm 
doble capa corrugat, amb unió amb maneguet, incloses proves 
d’estanqueitat fins a un màx. del 40 % entre pous de registre. 
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7 MATERIALS I EQUIPS 

 

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: AHR 01 AGITADOR D’HÈLIX RÀPID 

 
SERVEI : AEREACIÓ 
MARCA : FLYGT o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  1 ut 
 
Condicions de servei: 
- Producte a agitar   : licor mescla 
       fangs espessits 
- Servei : circulació del licor mescla per a mantenir els 

flòculs en suspensió. 
- Posició    : submergida 
- Accionament    : elèctric 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : - 
- Temperatura del fluid   : ambient 
- Tipus d’operació   : continuada 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : FLYGT o similar 
- Tipus     : Mixer 
- Model     : 4640 
- Temperatura màxima (fluid)  : 40º C  
- Densitat màxima fluid   : 1,15 Kg/dm3 
- Diàmetre    : 368 mm 
- Nº de pales    : 3 
 
 
Materials: 
 
- Carcassa del motor   : acer inoxidable AISI-316 
- Eix     : acer inoxidable AISI-420 
- Hèlix     : acer inoxidable AISI-316 
- Suport     : acer inoxidable AISI-304 
- Placa de fixació   : acer inoxidable AISI-304 
- Anella d’elevació   : acer inoxidable AISI-304 
- Accessori submergit   : acer inoxidable AISI-304 
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- Anells tòrics    : goma de nitril (NBR) 70º IRH 
- Empaquetadura d’entrada cable : goma de nitril (NBR) 70º IRH 
- Junta mecànica interna : ceràmica (Al2O3) – Carbur cimentat resistent a la 

corrosió (WCCR) 
 
 
 
 

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: AHR 01 AGITADOR D’HÈLIX RÀPID 

 
 
 
Materials  (continua): 
 
- Junta mecànica externa : Carbur cimentat resistent a la corrosió (WCCR) - 

Carbur cimentat resistent a la corrosió (WCCR) 
- Cambra d’oli i rodets guia  : èster de vinil DMC amb 30% de fibra de vidre. 
 
 
Accionament: 
 
- Motor : elèctric trifàsic de corrent alterna, 4 bornes 
- Aïllament : F= 155 ºC 
- Potència motor : 3 kW 
- Velocitat del motor a 50Hz : 705 r.p.m. 
- Nº pols : 8 
- Tensió : 380 V 
- Protecció : IP-68 
- Velocitat de gir de l’hèlix a 50 Hz : 705 r.p.m. 
- Refrigeració : per líquid circulant 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: BCS 01 BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE 

 
SERVEI : BOMBAMENT IMPULSIÓ CARRETERA 
MARCA : FLYGT o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  2 ut 
 
Condicions de servei: 
 
 
- Tipus     : submergible 
- Operant normalment   : 1 ut 
- Reserva    : 1 ut 
- Serveis    : bombament d’elevació. 
- Alçada manomètrica   : 7,2 m.c.a. 
- Cabal     : 36,1 m3/h 
- Temperatura de servei  : ambient 
 
Característiques: 
 
- Marca     : FLYGT o similar 
- Model     : DP-3068-180-MT 53-470-00-8180 
- Rodet     : vortex (D) 
- Pes     : 50 kg 
- Pas esfèric    : 80 mm 
- Diàmetre nominal brides  : 80 mm 
- Pressió nominal brides  : 10 kg/cm2 
- Temperatura màxima (fluid)  : 40ºC (servei continu) 
       80ºC (servei intermitent) 
Materials: 
 
- Cos     : fosa grisa GG 20 
- Rodet     : fosa grisa GG 20 
- Impulsor    : fosa grisa GG 20 
- Eix del motor    : acer inoxidable AISI 420 
- Cargoleria    : acer inoxidable AISI 304 
- Junta mecànica superior  : Widia 
- Junta mecànica inferior  : Widia 
 
Accionament: 
 
- Motor     : trifàsic en curt circuit, de corrent alterna 
- Classe d’aïllament   : F=155ºC 
- Tensió     : 380 V, 50 Hz. 
- Potència motor   : 3 kW 
- Potència absorbida   : 2 kW 
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- Velocitat    : 1.355 rpm. 
- Protecció    : IP-68
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: BCS 02 BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE 

 
SERVEI : BOMBAMENT D‘ELEVACIÓ 
MARCA : FLYGT o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  3 ut 
 
Condicions de servei: 
 
- Tipus     : submergible 
- Operant normalment   : 2 ut 
- Reserva    : 1 ut 
- Serveis    : bombament d’elevació. 
- Alçada manomètrica   : 5,1 m.c.a. 
- Cabal     : 23,7 m3/h 
- Temperatura de servei  : ambient 
 
Característiques: 
 
- Marca     : FLYGT o similar 
- Model     : DP-3085-182-MT 53-436-00-5230 
- Rodet     : vortex (D) 
- Pes     : 50 kg 
- Pas esfèric    : 76 mm 
- Diàmetre nominal brides  : 80 mm 
- Pressió nominal brides  : 10 kg/cm2 
- Temperatura màxima (fluid)  : 40ºC (servei continu) 
       80ºC (servei intermitent) 
Materials: 
 
- Cos     : fosa grisa GG 20 
- Rodet     : fosa grisa GG 20 
- Impulsor    : fosa grisa GG 20 
- Eix del motor    : acer inoxidable AISI 420 
- Cargoleria    : acer inoxidable AISI 304 
- Junta mecànica superior  : Widia 
- Junta mecànica inferior  : Widia 
 
Accionament: 
 
- Motor     : trifàsic en curt circuit, de corrent alterna 
- Classe d’aïllament   : F=155ºC 
- Tensió     : 380 V, 50 Hz. 
- Potència motor   : 2 kW 
- Potència absorbida   : 1,39 kW 
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- Velocitat    : 1.395 rpm. 
- Protecció    : IP-68 
- Refrigeració    : aletes. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: BCS 03 BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE 

 
SERVEI : BOMBAMENT FANGS EN EXCÉS 
MARCA : FLYGT o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  1 ut 
 
Condicions de servei: 
 
- Tipus     : submergible 
- Operant normalment   : 1 ut 
- Reserva    : - ut 
- Serveis    : bombament d’elevació. 
- Alçada manomètrica   : 3,9 m.c.a. 
- Cabal     : 5 m3/h 
- Temperatura de servei  : ambient 
 
Característiques: 
 
- Marca     : FLYGT o similar 
- Model     : CP-3068-180-MT 53-473-00-5173 
- Rodet     : monocanal (C) 
- Pes     : 39 kg 
- Pas esfèric    : 50 mm 
- Diàmetre nominal brides  : 50 mm 
- Pressió nominal brides  : 10 kg/cm2 
- Temperatura màxima (fluid)  : 40ºC (servei continu) 
       80ºC (servei intermitent) 
Materials: 
 
- Cos     : fosa grisa GG 20 
- Rodet     : fosa grisa GG 20 
- Impulsor    : fosa grisa GG 20 
- Eix del motor    : acer inoxidable AISI 420 
- Cargoleria    : acer inoxidable AISI 304 
- Junta mecànica superior  : Widia 
- Junta mecànica inferior  : Widia 
 
Accionament: 
 
- Motor     : trifàsic en curt circuit, de corrent alterna 
- Classe d’aïllament   : F=155ºC 
- Tensió     : 380 V, 50 Hz. 
- Potència motor   : 1,3 kW 
- Velocitat    : 1.400 rpm. 
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- Protecció    : IP-68 
- Refrigeració    : aletes. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: BER 01 BUFADOR D’ÈMBOLS ROTATIUS 

 
SERVEI : AEREACIÓ REACTOR BIOLÒGIC 
MARCA : PEDRO GIL o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  3 ut 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : en sec 
- Impulsor    : èmbols rotatius trilobulars. 
- Aïllament acústic   : cabina insonoritzada. 
- Aïllament vibracions   : 8 silent blocs. 
- Filtre d’aire    : al costat de l’aspiració. 
- Accionament    : motor elèctric 
- Operant normalment   : 2 
- Reserva    : 1 
- Tipus d’operació   : continuat amb rotacions horàries. 
- Temperatura d’aspiració  : ambient 
- Increment de temperatura   : 69 ºC 
- Pes específic (fluid)   : 1,20 kg/m3 
- Alçada manomètrica   : 5,2 m.c.a. 
- Cabal de treball   : 152 m3/h 
- Velocitat de treball   : 3.300 rpm 
- Servei : subministrament d’aire a pressió per a l’aeració 

del tractament biològic. 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : PEDRO GIL 
- Model     : PG-30 30.10 
- Transmissió    : per politges 
- Amplada    : 850 mm 
- Longitud    : 1.000 mm 
- Altura     : 900 mm 
- Diàmetre nominal   : DN50 
 
 
 
Accionament: 
 
- Motor     : trifàsic en curt circuit de corrent alterna. 
- Revolucions    : 2.910 rpm. 
- Potencia motor   : 5,5 kW. 
- Potència  absorbida   : 4,1 kW. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: BPR 01 BARANES 

 
SERVEI : SEGURETAT 
MARCA : OMS o similar  
 
 
 
Condicions de servei: 
 
- Fixació a la solera   : amb Spit D10mm 
- Passamà superior   : tubular 40mm 
- Suports verticals   : tubular 40mm 
- Separació entre suports  : 1.500 mm 
- Barra intermitja de protecció  : tubular 25 mm 
- Alçada total de la barana  : 1000 mm. 
- Servei : Protecció contra les caigudes al pou de gruixuts i 

desbast de fins, a la passarel·la de l’aeració i a 
l’accés a la sitja de fangs. 

 
 
Materials: 
 
- Estructura resistent   : acer inox. 
 
 
Acabats: 
 
- Estructura resistent   : polit i decapat al àcid. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: CDT 01 CARRET DE DESMUNTATGE TELESCÒPIC 

 
SERVEI : BOMBAMENTS 
MARCA : EUROSUMINISTRADORA CATALANA o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  8 ut 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : telescòpic 
- Connexions    : brides DIN 3230 
- Accionament    : - 
- Operant normalment   : 8 
- Reserva    : - 
- Temperatura de servei  : ambient 
- Pressió màxima   : 42,5 m.c.a. 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : EUROSUMINISTRADORA o similar 
- Model     : Standard 
- Diàmetre nominal   : 80 /125 mm 
- Pressió nominal   : 10 kg/cm2 
- Temperatura servei   : ambient 
- Velocitats de servei   : 0,008 m/s a 10 m/s 
- Temperatura màxima   : 120 ºC 
- Longitud òptima de muntatge : 145 mm 
- Longitud mínima   : 120 mm 
- Longitud màxima   : 170 mm 
- Estanqueïtat    : per junta elastomèrica 
- Ajust de la junta   : per cargols 
 
 
Materials: 
 
- Cos     : acer inoxidable 
- Cargols    : acer inoxidable 
- Junta elastomèrica   : neoprè 
- Brides     : acer al carboni amb emprimació sintètica. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: CPR 01 CARGOL TRANSPORTADOR PREMSA 

 
SERVEI : DESBAST 
MARCA : HERON o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  1 ut 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : d’espira 
- Accionament    : motor elèctric 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : - 
- Temperatura de servei  : ambient 
- Servei : recollida, transport, compactació i deshidratació 

dels sòlids retinguts al desbast de fins 
 
Característiques: 
 
- Marca     : HERON o similar 
- Model     : SFCH / 215 
- Tipus d’espira    : amb ànima 
- Posició    : horitzontal 
- Diàmetre espira   : 200 mm 
- Cabal de residus   : 0,3 m3/h 
- Tremuges de recollida  : 1 ut. 
- Longitud total    : 900 mm. 
 
 
Accionament: 
 
- Motor     : trifàsic en curt circuit de corrent alterna. 
- Potencia    : 1,1 kW 
- Tensió de treball   : 220 / 380 V 
- Freqüència    : 50 Hz 
- Protecció    : IP 55, Classe F 
- Velocitat de sortida   : 17,5 rpm 
 
 
Materials: 
 
- Tremuges de recollida  : acer inoxidable AISI 304 
- Canal     : acer inoxidable AISI 304 
- Tapes     : acer inoxidable AISI 304 
- Cargoleria      : acer inoxidable AISI 304 
- Espira     : acer especial cimentat F-1515 
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- Camisa de lliscament   : làmina de polietilè blanc 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: CR 01 CONTENIDOR DE RESIDUS 

 
SERVEI : DESBAST 
MARCA : ROS ROCA o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  1 ut 
 
Condicions de servei: 
- Tipus de residus   : urbans 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : - 
- Temperatura de servei  : ambient 
- Servei : recollida i acumulació dels residus del desbast de 

fins. 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : ROS ROCA o similar 
- Capacitat    : 600 l. 
- Longitud    : 1.370 mm (màxima) 
- Alçada     : 1.235 mm (màxima) 
- Amplada    : 765 mm (màxima) 
- Espessor de planxa   : 2 y 3 mm. 
- Nombre de rodes   : 4 
- Diàmetre de les rodes  : 160 mm. 
- Tipus de rodes   : giratòries 
- Tipus de tapa    : abatible 
- Color     : verd 
 
 
Materials: 
 
- Cos i tapa : polietilè de baixa pressió, compactat per injecció. 
- Rodes     : cautxú sòlid. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: DME 01 DIFUSOR DE MEMBRANA 

 
SERVEI : AEREACIÓ 
MARCA : ROEDIGER o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  39 ut 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : diafragma 
- Accionament    : aire a pressió 
- Tipus d’operació   : continuat 
- Operant normalment   : 39 uts. 
- Reserva    : - 
- Cabal de treball   : 6,56 Nm3/h/dif. 
- Servei : producció de microbombolles a l’aeració del 

tractament biològic. 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : ROEDIGER o similar 
- Model     : ROEFLEX 310 
- Connexió    : roscada R 1/2" 
- Diàmetre    : 310 mm. 
- Cabal     : 1-10 Nm3/h 
- Transferència d’oxigen  : 10-25 g O2/Nm3/m 
 
 
Materials: 
 
- Disc     : Poliamida reforçada con fibra de vidre 
- Membrana    : E.P.D.M. 
- Xarxa de distribució   : PVC 
 
 
Acabats: 
 
- Segons normes generals. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: ERA 01 EXTRACTOR ROTATIU D’AIRE 

 
SERVEI : SALA DE BUFANTS 
MARCA : SODECA o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  1 ut 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : ventilador helicoidal 
- Accionament    : per termòstat a la sala de bufadors 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : - 
- Temperatura de servei  : ambient 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : SODECA o similar 
- Model     : HEP-35-4T/H 
- Velocitat de gir   : 1.340 r.p.m. 
- Cabal màxim    : 2.000 m3/h 
- Nivell sonor    : 58 dB(A) 
- Diàmetre hèlix    : 362,5 mm 
- Nombre de pales   : 4 uts. 
- Temp. ambient màx.   : + 70 ºC 
- Accessoris:    : reixeta de protecció 
- Pes     : 7,6 kg 
 
 
Motor: 
 
- Motor     : trifàsic, 220/380V 
- Potència absorbida   : 170 W 
- Aïllament    : classe B 
- Protecció    : IP-65 
 
 
Materials: 
 
- Marc suport    : xapa d’acer 
- Hèlix     : poliamida reforçada amb fibra de vidre 
- Motors     : amb rodaments a boles i greixat permanent 
- Acabat: : Anticorrosiu en pols de resina Epoxi, secat a 

200ºC previ fosfatat al Zn 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: GPC 01 GRUP DE PRESSIÓ 

 
SERVEI : AIGUA DE SERVEIS 
MARCA : ESPA o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES  1 ut 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : simple 
- Tipus de bomba   : vertical 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : -- 
- Cabal total    : 4 m3/h 
- Alçada manomètrica   : 45 m.c.a. 
- Temperatura màxima   : 60 ºC 
- Servei     : bombament de aigua tractada 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : ESPA SYSTEM o similar 
- Model     : CP 4/45 
- Pressió arrencada   : 3,5 kg/cm2 
- Pressió aturada   : 5,0 kg/cm2 
- Pressió màx. treball   : 8,0 kg/cm2 
- Volum del calderí   : 100l 
 
Materials: 
 
- Cos d’aspiració i impulsió  : fosa grisa 
- Carcassa exterior   : acer inoxidable 
- Eix motor-bomba   : acer inoxidable 
- Turbina    : acer inoxidable 
- Difusors    : policarbonat amb càrrega de fibra de vidre. 
- Bancada    : acer galvanitzat 
- Cos calderí    : acer pintat 
- Membrana calderí   : cautxú especial 
 
Accionament: 
 
- Motor     : trifàsic en curt circuit, de corrent alterna. 
- Aïllament    : F=155ºC 
- Tensió     : 380 V 
- Potencia    : 1,5 kW 
- Protecció    : IP-44 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

INSTRUMENTACIÓ 

CODI: MCE 01 CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC 

 
 
SERVEI : MESURA CABAL TRACTAT 
MARCA : ENDRESS+HAUSER o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES : 1 
 
Condicions de servei: 
 
- Tipus     : electromagnètic 
- Connexions    : brides DIN 3230 
- Accionament    : en servei 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : - 
- Temperatura de servei  : ambient 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : ENDRESS+HAUSER o similar 
- Model     : PROMAG 50W 
- Versió     : remota 
- Electrònica    : separada, en camp 
- Diàmetre nominal   : 80 mm 
- Pressió nominal   : 16 kg/cm2 
- Temperatura servei   : ambient 
- Velocitats de servei   : 0,008 m/s a 10 m/s 
- Rang màxim    : 0 m3/h a 280 m3/h 
- Rang de servei   : 0 m3/h a 30 m3/h 
- Temperatura màxima   : 70 ºC 
- Tensió alimentació   : 220V 50 Hz 
- Sortida     : 0/4-20 mA 
       impulsos 
- Error màxim    : + - 0,5% final d'escala 
- Longitud    : 200 mm 
- Alçada     : 390,5 mm 
 
 
Materials: 
 
- Cos i tapa    : fosa grisa 
- Cargols    : acer inoxidable 
- Juntes     : neoprè 
- Elèctrodes    : acer inoxidable 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: MEE 01 MANIGUET ELÀSTIC 

 
 
SERVEI : IMPULSIÓ AIRE 
MARCA : IPROFLEX o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES : 1 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : junta d’expansió 
- Connexions    : brides PN10 
- Accionament    : - 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : - 
- Temperatura de servei  : 60ºC 
- Servei     : absorbir vibracions i moviments 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : IPROFLEX o similar 
- Model     : FSF 
- Diàmetre nominal   : 100 mm 
- Longitud    : 135 mm 
- Allargament màxim   : 10 mm 
- Allargament màxim   : 18 mm 
- Moviment transversal màxim  : 12 mm 
- Moviment angular   : 15º 
- Pressió de treball   : 0,5 kg/cm2 
- Pressió límit    : 5 kg/cm2 
- Grau de buit    : 750 mm de Hg 
- Temperatura màx. de treball  : +115 ºC 
- Temperatura mín. de treball  : - 10 ºC 
 
 
Materials: 
 
- Brides     : acer al carboni cadmiat 
- Maniguet    : neoprè amb teixit interior de nylon. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

INSTRUMENTACIÓ 

CODI:  SOD 01 SONDA D’OXIGEN DISSOLT 

 
 
SERVEI : TANC D’AIREACIÓ 
MARCA : ENDRESS + HAUSER o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES : 1 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : submergible 
- Connexions    : per cable elèctric 
- Accionament    : automàtic 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : - 
- Temperatura de servei  : licor mescla 
- Servei : mesura del nivell d’oxigen dissolt al licor-mescla 

del tanc d’aeració. 
Característiques: 
 
INDICADOR-TRANSMISSOR 
- Marca     : ENDRESS+HAUSER 
- Model     : LIQUISYS, COM252 
- Basat     : en microprocessador 
- Display    : 4 dígits 
- Rang màxim oxigen   : programable 0 a 20 p.p.m. 
- Rang     : programat 0 a 10 p.p.m. 
- Compensació de temperatura : 0 - 40 ºC automàtica 
- Senyal sortida    : 0; 4-20 mA 
- Precisió    : 0,1 % p.p.m. 
- Rang màxim temperatura  : programable 0 a 40 ºC 
- Rang     : programat 0 a 40 ºC 
- Senyal sortida    : 0; 4-20 mA 
- Precisió    : 0,1 ºC 
- Muntatge    : a camp 
- Protecció    : IP 65 
- Alimentació    : 200-240 V. 
- Freqüència    : 50 Hz 
- Indicació    : oxigen dissolt i temperatura 
 
SENSOR 
- Marca     : ENDRESS+HAUSER 
- Model     : COS 4 
- Protecció    : IP 68 
- Neteja     : per aspersor 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI:  TDE 05 TREMUJA DE DECANTACIÓ 

 
 
SERVEI : DECANTACIÓ SECUNDÀRIA 
MARCA : OMS-SACEDE o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES : 1 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : cònica 
- Posició    : vertical 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : - 
- Temperatura de servei  : ambient 
- Servei     : decantació secundària 
 
Característiques: 
 
- Marca     : OMS-SACEDE o similar 
- Model     : B-200. 
- Diàmetre superior   : 6,50 m 
- Diàmetre inferior   : 0,40 m 
- Alçada de l’aigua   : 5,00 m 
- Alçada de la tremuja   : 5,45 m 
- Espessors mitjos   : 4 mm. 
- Espessors con central  : 6 mm. 
 
Accessoris: 
 
- Elements d’ancoratge. 
- Provista de connexió d’entrada. 
- Suports i cargoleria. 
- Canal de sortida d’aigua tractada. 
- Tubuladura embridada d’ompliment/buidat. 
 
 
Materials: 
 
- Cos de la tremuja   : PRFV. (Poliester reforçat amb fibra de vidre)  
- Construcció    : capes laminades de teixit de fibra de vidre. 
- Impregnació    : Resina de Poliester no saturat 
- Deflector de sortida   : PRFV. 
- Canal de recollida   : PRFV. 
- Suportació    : Acer inoxidable. 
- Ancoratge    : Acer inoxidable. 
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- Cargoleria    : Acer inoxidable. 
- Segellat    : Silicona.
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI:  TRA 01 TAMÍS ROTATIU AUTONETEJANT 

 
 
SERVEI : PRETRACTAMENT 
MARCA : HIDRODENA o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES : 1 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : tambor rotatiu 
- Accionament    : motor elèctric 
- Operant normalment   : 1 
- Reserva    : - 
- Cabal treball    : 36,1 m3/h  
- Temperatura de servei  : ambient 
- Servei     : tamissat dels sòlids al desbast. 
 
Característiques: 
 
- Marca     : HIDRODENA o similar 
- Model     : RFH-6-600 
- Cabal màxim    : 215 m3/h 
- Llum de malla    : 1,5 mm. 
- Longitud cilindre   : 600 mm. 
- Diàmetre cilindre   : 628 mm. 
- Cilindre filtrant    : malla thomson 
 
 
Accionament: 
 
- Motor     : trifàsic en curt circuit de corrent alterna. 
- Potencia    : 0,5 CV 
- Protecció    : IP-65 
- Reductor    : engreixat de per vida. 
 
 
Materials: 
 
- Cos-bastidor    : acer inoxidable AISI 304 
- Cilindre filtrant    : acer inoxidable AISI 316 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: VCV 02/03/04/07 VÀLVULA DE COMPORTA 

 
 
SERVEI : VARIS 
MARCA : BELGICAST o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES :  
 
 
Condicions de servei: 
 
- Tipus     : tancament elàstic 
- Accionament    : manual per volant 
- Temperatura de servei  : ambient 
- Servei : bombament d’elevació, aïllament ventoses i 

desguàs 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : BELGICAST o similar 
- Model     : BV-05.47-F4 (curt). 
- Diàmetre nominal   : 50 / 65 / 80 / 150 mm 
 
 
Materials: 
 
- Cos, tapa, volant i tanca  : GGG-50 
- Eix     : Acer inox. 
- Junta i retén    : EPDM 
- Cargol de l’eix    : Acer inox. 
- Acabat     : Emprimació epoxi.
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: VPP 02 VÀLVULA DE PAPALLONA 

 
 
SERVEI : IMPULSIÓ AIRE BUDAFORS 
MARCA : IPROSA-GOLD o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES : 3 ut 
 
 
Condicions de servei: 
- Tipus     : de papallona 
- Connexions    : orelles de centratge 
- Accionament    : palanca amb gatell 
- Operant normalment   : 2 
- Reserva    : 1 
- Servei : obrir el pas a l'aireació destinada al tractament 

biològic. 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : IPROSA o similar 
- Model     : GOLD 
- Diàmetre nominal   : 50 mm 
- Pes     : 2,5 kg 
- Pressió nominal   : 10 kg/cm2 
- Tancament    : casquets esfèrics 
- Temperatura màxima de servei : 80 ºC. 
- Temperatura mínima de servei : -15 ºC. 
 
 
Materials: 
 
- Cos     : fosa gris GG 25 
- Papallona    : fosa nod. A-536 
- Anells     : EPDM 
- Eix     : AISI 304 
- Coixinets    : bronze 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

MAQUINÀRIA 

CODI: VRB 05 VÀLVULA DE RETENCIÓ 

 
 
SERVEI : BOMBAMENT D’ELEVACIÓ I PURGA DE FANGS 
MARCA : PROINVAL o similar 
 
UNITATS INSTAL·LADES : 5 ut 
 
 
Condicions de servei: 
 
- Tipus     : d'esfera 
- Connexions    : brides DIN 3202 
- Accionament    : en servei 
- Operant normalment   : 5 
- Reserva    : - 
- Temperatura de servei  : ambient 
- Servei : bloqueja el retorn de l’aigua a la bomba en el 

bombament d’elevació. 
 
 
Característiques: 
 
- Marca     : PROINVAL o similar 
- Diàmetre nominal   : 80 mm 
- Pes     : 12 kg 
- Pressió nominal   : 10 kp/cm2 
- Tancament    : esfera 
- Temperatura màxima de servei : 80ºC. 
- Llargària    : 200 / 260 mm 
- Alçada     : 207/238mm 
 
Materials: 
 
- Cos i tapa    : fossa GGG40. 
- Recobriment    : epoxy 
- Esfera     : alumini recobert de cautxú 
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8 ALTRES PRESCRIPCIONS 

 

8.1 MESURES I PLA DE SEGURETAT DE L’OBRA 

 

8.1.1 Drenatge 

 
Durant les diverses etapes de la construcció, es procurarà mantenir les obres en bones 
condicions de drenatge. 
 

8.1.2 Gelades 

 
Si existeix temor de què es produeixin gelades, es prendran les mides adients per la 
bona execució de les obres. 
 

8.1.3 Incendis 

 
El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis i les instruccions complementàries que es dictin pel Director. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris. 
 

8.2 CONTROL DE QUALITAT 

 
– S’establirà, per part del Contractista, un pla d’assaigs pel Control de Qualitat de 
cada fase de les obres. L’esmentat pla haurà de ser aprovat pel Director de l’Obra.  
 

8.3 CONTRADICCIONS O OMISSIONS DEL PROJECTE 

 
En cas de contradicció entre els plànols i el present PPTP, en general preval el prescrit 
en aquest darrer. 
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En cas de dubte per part de la Direcció d’obra es definiran unívocament els elements a 
construir. 
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que es detectin prèviament a l’inici de 
les obres en aquests documents pel Director o pel Contractista, hauran de reflectir-se 
preceptivament en l’Acta de comprovació del replanteig. 
 

8.4 ELEMENTS AUXILIARS, AFECCIONS I OCUPACIONS DE TERRENYS 

 
Seran a càrrec del Contractista, sempre que en el Contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses: 
  
� Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa 
  
� Les despeses de retirada de les instal•lacions d’obra, eines, materials i neteja 
general de l’obra al seu acabament. 
 

8.5 PROVES MÍNIMES PER A LA RECEPCIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA 
DE LES OBRES 

 
Les proves necessàries per a la recepció provisional de les obres són les que, per a 
cada material i unitat d’obra, s’estableixen en el present PPTP i en les Disposicions 
Generals. La recepció definitiva es realitzarà una vegada passat l’any de garantia de 
les obres, estant aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els 
documents del present projecte i de les directrius que en el transcurs de l’obra hagi 
establert la Direcció. 
 

8.6 ALTRES CONDICIONS 

 
Per tot el que s'especifica en aquest Plec, seran vàlides les condicions més favorables 
per a la bona execució i conservació de les obres estimades lliurement per l'Enginyer 
Director. 
 

8.7 PROCEDÈNCIA DE MATERIALS 
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Si en cap Document d'aquest Projecte s'ha assenyalat de forma expressa la 
procedència dels materials, aquests podran ésser obtinguts per la Contracta, de les 
pedreres, jaciments o fonts de subministrament que cregui més oportú aportant quan 
així es sol•liciti, les mostres o dades necessàries per comprovar la idoneïtat dels 
esmentats materials. 
 

8.8 MATERIALS NO ESPECIFICATS EN EL PRESENT PLEC 

 
Els materials que s'hagin d'emprar a obra sense que s'hagi especificat en aquest Plec, 
podran ser rebutjats per la Direcció d'Obra si existeixen dubtes raonables respecte a la 
seva idoneïtat. 
 

8.9 RECEPCIÓ DE MATERIALS 

 
No podrà emprar-se cap material que no hagi estat prèviament reconegut segons el Pla 
de control de qualitat aprovat. 
 
L'Enginyer Director podrà ordenar la retirada de l'obra d'aquells materials que no 
acompleixin les prescripcions fixades.  
 

8.10 INCOMPLIMENT D'AQUEST PLEC 

 
Quan l'Enginyer Director de les Obres observi l'incompliment parcial de les condicions 
d'aquest Plec, podrà ordenar la correcció de les obres defectuoses trametent a l'efecte 
les oportunes ordres per escrit.  
 

8.11 DESPESES DE DIRECCIÓ I VIGILÀNCIA 

 
Les despeses per Direcció i vigilància corren a càrrec de l’Administració contractant. 

8.12 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 

 
Una vegada adjudicades definitivament les obres, la Contracta designarà un Tècnic 
Superior el qual actuarà com a representat seu davant l'Administració a tots els efectes 
que es requereixin durant l'execució de les obres, fent-se responsable de trametre a 



 
Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Document 3  – Plec de Condicions Tècniques 
 
 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona 

 

l’empresa Contractista  la informació i les ordres que rebi de l'Administració mitjançant 
la seva Direcció d'Obra referents a l'acompliment del Contracte. 
 

8.13 ORDRES AL CONTRACTISTA I DIARI D'OBRES 

 
Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament, amb la 
qual cosa es veurà obligat a signar el "he rebut" en el duplicat de l'ordre. 
 
A partir de la data d'autorització per iniciar les obres, s'obrirà un llibre amb els fulls 
numerats i segellats per l'Administració on es farà constar cada dia de treball les 
incidències ocorregudes a l'obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments 
sol•licitades per la contracta i les ordres donades a aquesta. Aquest llibre haurà de 
restar sempre a les oficines de l'obra a disposició de l'Administració. 
 

8.14 OBRES I MATERIALS D'ABONAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ 
DEL CONTRACTE 

 
En cas de rescissió del contracte, per causa no imputable al Contractista, seran 
d'abonament les despeses ocasionades a aquest  per l’execució de les obres, les quals 
hauran de ser justificades adientment. 
 

8.15 OBRES QUE NO SÓN D'ABONAMENT 

 
Els treballs executats per la Contracta sense autorització de la Direcció d'obra, no seran 
abonables. 
 

8.16 RESERVA PER A INSTAL•LACIONS ESPECIALS 

 
L'Administració es reserva el dret d'adquirir per sí mateixa aquells materials o elements 
no previstos inicialment al Contracte, que per la seva naturalesa especial no siguin d'ús 
normal en les obres. 
 
Si aquest fos el cas, el contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal•lació i 
realització de proves per part de la casa subministradora o instal•ladora, si bé li 
pagaran totes les despeses que això origini, calculats contradictòriament  amb la 
Direcció d'Obra. 
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8.17 CERTIFICACIONS 

 
Les obres executades es recolliran en certificacions mensuals que s'abonaran al 
contractista de la forma prevista al Contracte.  
 

8.18 CONDICIONS GENERALS D'AMIDAMENT I ABONAMENT 

 
En tot el que no sigui contrari amb l'exposat amb aquest Plec, serà d'aplicació a efectes 
d'amidament i abonament de les obres les disposicions contingudes en el vigent Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'obres de l'Estat. 
 
 
 

Barcelona, Juliol de 2011 
 
 

L’autor del projecte: 
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PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
COL·LECTORSCAPITOL 01
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M2 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBUSTIVA AMB MITJANS MECANICS I CARREGA MECANICA
SOBRE CAMIO

1 G22D3011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 tram 1 290,000 2,500 725,000

C#*D#*E#*F#3 tram 2 330,000 2,500 825,000

TOTAL MEDICIÓN 1.550,000

M3 EXCAVACIO  I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL  AMB MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO2 G2216101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 tram 1 290,000 2,500 0,300 217,500

C#*D#*E#*F#3 tram 2 330,000 2,500 0,300 247,500

TOTAL MEDICIÓN 465,000

M3 EXCAVACIONS EN RASES I POUS AMB MITJANS MECÀNICS SENSE MARTELL TRENCADOR, SOBRE MATERIAL
TERRÓS, CÀRREGA O ACOPI AL COSTAT DE LA RASA

3 G2214102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 tram 1 290,000 2,500 725,000

C#*D#*E#*F#3 tram 2 330,000 2,500 825,000

TOTAL MEDICIÓN 1.550,000

M3 FORMACIÓ DE BASE D'ASSENTAMENT AMB SORRA PER A CANONADES DE SANEJAMENT, MESURAT SOBRE
PERFIL TEÒRIC

4 G228U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 tram 1 290,000 0,100 29,000

C#*D#*E#*F#3 tram 2 330,000 0,100 33,000

TOTAL MEDICIÓN 62,000

M3 REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA AL VOLTANT DE LA CANONADA AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX
FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

5 G2281341

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 tram 1 290,000 0,250 72,500

C#*D#*E#*F#3 tram 2 330,000 0,250 82,500

TOTAL MEDICIÓN 155,000

Euro
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M3 REBLIMENT, COMPACTACIÓ I PICONATGE DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA
PROPIA OBRA, ACOPIAT A PEU DE RASA, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEORIC

6 G2280001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 tram 1 290,000 3,000 870,000

C#*D#*E#*F#3 tram 2 330,000 3,000 990,000

TOTAL MEDICIÓN 1.860,000

M3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT D'EXCAVACIÓ, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM, AMB CAMIÓ DE 7
T, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS

7 G2422331

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 tram 1 290,000 1,000 290,000

C#*D#*E#*F#3 tram 2 330,000 1,000 330,000

TOTAL MEDICIÓN 620,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
COL·LECTORSCAPITOL 01
CONDUCCIÓSUBCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DN 315 DOBLE CAPA CORRUGAT, AMB
UNIÓ AMB MANEGUET, INCLOSES PROVES D'ESTANQUEITAT FINS A UN MÀX. DEL 40% ENTRE POUS DE
REGISTRE.

1 GFB20315

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#2 tram 1 290,000 290,000

C#3 tram 2 330,000 330,000

TOTAL MEDICIÓN 620,000

U Pou de registre del tipus PR (pou de registre) de D 100 cm, de 2,00 m d'alçària, inclòs part proporcional de base de formigó
HM-15, anell d'entroncament amb tubs, con superior, i juntes d'estanqueïtat, segons plànols.

2 GDD1P124

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 pous de registre 22,000 22,000

TOTAL MEDICIÓN 22,000

ML SUPLEMENT PER MAJOR ALÇARIA DE 2.00 M DE POU DE REGISTRE DE D=100 CM, AMB ANELL PREFABRICATS
DE FORMIGO AP 100x115 , INCLOS PART PROPORCIONAL DE GRAONS

3 GDD1U150

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 P11 0,100 0,100

C#*D#*E#*F#3 P22 0,200 0,200

TOTAL MEDICIÓN 0,300

Euro
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U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE 60 CM DE FUNDICIÓ DÚCTIL PER A CÀRREGA DE RUPTURA
DE 40 TM I PESTELL DE SEGURETAT

4 GDD1U200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 0,000 0,000

C#2 pous de registre 22,000 22,000

TOTAL MEDICIÓN 22,000

UT CONNEXIÓ DE CANONADES (DN<400) A POUS PREFBRICATS I MURS DELS DIFERENTS ELEMENTS DE L'EDAR.
INCLOU JUNTA EXPANSIVA D'ESTANQUEÏTAT I REJUNTAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ.

5 G325JUNT

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 0,000 0,000

C#2 connexions 44,000 44,000

TOTAL MEDICIÓN 44,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
COL·LECTORSCAPITOL 01
REPOSICIONSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/B/40/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA

1 G31511N3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Formigó a la base 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 tram 1 290,000 0,200 58,000

C#*D#*E#*F#4 tram 2 330,000 0,200 66,000

TOTAL MEDICIÓN 124,000

M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS ECR-12 G9J1V020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reg 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 tram 1 290,000 1,760 510,400

C#*D#*E#*F#3 tram 2 330,000 1,760 580,800

TOTAL MEDICIÓN 1.091,200

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
MOVIMENT GENERAL DE TERRESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
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M2 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBOREA AMB MITJANS MECANICS I CARREGA MECANICA
SOBRE CAMIO, I AJUDES MANUALS AMB MOTOSERRA

1 G22D3012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#2 Camí d'accès 860,000 860,000

C#3 E.D.A.R. 1.184,510 1.184,510

TOTAL MEDICIÓN 2.044,510

M3 EXCAVACIO  I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL  AMB MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO2 G2216101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Gruix

C#*D#2 1.646,040 0,200 329,208

TOTAL MEDICIÓN 329,208

M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%, CÀRREGA

3 G2214106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#2 Camí d'accés 13,800 13,800

C#3 E.D.A.R. 247,390 247,390

TOTAL MEDICIÓN 261,190

M2 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE BASE DE TERRAPLÈ4 G2241011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#2 Camí d'accès 461,530 461,530

C#3 E.D.A.R. 1.184,510 1.184,510

TOTAL MEDICIÓN 1.646,040

M3 TERRAPLENAT AMB APORTACIÓ DE MATERIAL DE PRÈSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS PLEC DE
CONDICIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

5 G2260001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#2 Camí d'accès 347,900 347,900

C#3 E.D.A.R. 871,920 871,920

TOTAL MEDICIÓN 1.219,820

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
PRETRACTAMENTSUBCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%, CÀRREGA

1 G2214106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#2 Troneta d'entrada a pretractament 4,050 3,400 4,900 67,473

C#*D#*E#3 Bombament de capçalera 3,300 4,500 4,650 69,053

C#*D#*E#4 Vessador sortida by-pass biològic 3,300 2,500 1,800 14,850

C#*D#*E#5 Tronetes amb valvuleria fins reactor 3,300 4,700 0,550 8,531

TOTAL MEDICIÓN 159,907

M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS DE MARTELL TRENCADOR, SOBRE ROCA , CÀRREGA 2 G2214107

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#2 Troneta d'entrada a pretractament 4,050 3,400 0,150 2,066

C#*D#*E#3 Bombament de capçalera 4,000 4,500 2,000 36,000

TOTAL MEDICIÓN 38,066

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
PRETRACTAMENTSUBCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESAPARTAT 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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.

1 G3Z10010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada

C#*D#2 Troneta d'entrada a pretractament 2,050 1,400 2,870

C#*D#3 Bombament de capçalera 3,700 2,500 9,250

C#*D#4 Vessador sortida by-pass biològic 0,750 1,400 1,050

C#*D#5 Tronetes amb valvuleria fins reactor 2,700 1,400 3,780

TOTAL MEDICIÓN 16,950

M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE
SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

2 G32D1103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 LLOSES Longitud Amplada Unitats

C#*D#*E#2 Troneta d'entrada a pretractament 1,850 0,500 2,000 1,850
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C#*D#*E#3 1,300 0,500 2,000 1,300

C#*D#*E#4 Bombament de capçalera 3,500 0,500 2,000 3,500

C#*D#*E#5 2,300 0,500 2,000 2,300

C#*D#*E#6 Vessador sortida by-pass biològic 1,300 0,400 2,000 1,040

C#*D#*E#7 0,900 0,400 2,000 0,720

C#*D#*E#8 Tronetes mesura cabals a reactor 2,700 0,300 2,000 1,620

C#*D#*E#9 1,300 0,300 2,000 0,780

C#*D#*E#10 Plataforma rototamissos 2,900 0,300 2,000 1,740

C#*D#*E#11 2,150 0,300 2,000 1,290

C#*D#*E#12 2,900 2,150 2,000 12,470

TOTAL MEDICIÓN 28,610

M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA

3 G3C5VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Gruix

C#*D#*E#2 Troneta d'entrada a pretractament 1,850 1,300 0,500 1,203

C#*D#*E#3 Bombament de capçalera 3,500 2,300 0,500 4,025

C#*D#*E#4 Vessador sortida by-pass biològic 0,900 1,300 0,400 0,468

C#*D#*E#5 Tronetes mesura cabals a reactor 2,700 1,300 0,300 1,053

C#*D#*E#6 Plataforma rototamissos 2,900 2,150 0,300 1,871

TOTAL MEDICIÓN 8,620

M JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ, COL·LOCADA4 G7Z10001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#+D#+E#1 Troneta d'entrada a pretractament 1,150 0,850 1,150 3,150

C#+D#+E#+F#2 Bombament de capçalera 2,000 2,500 2,000 2,500 9,000

C#+D#+E#+F#3 Vessador sortida by-pass biològic 1,300 1,300 0,500 0,500 3,600

C#+D#+E#+F#4 Tronetes mesura cabals a reactor 1,300 1,300 2,700 2,700 8,000

TOTAL MEDICIÓN 23,750

M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA
DE TREBALL <=3 M

5 G32D1104

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Alçada Unitats

C#*D#*E#2 Troneta d'entrada a pretractament 1,150 2,750 2,000 6,325

C#*D#*E#3 Vessador sortida by-pass biològic 1,300 2,300 2,000 5,980

C#*D#*E#4 1,300 2,150 2,000 5,590

C#*D#*E#5 0,500 2,300 4,000 4,600

C#*D#*E#6 Tronetes mesura cabals a reactor 1,300 1,150 4,000 5,980

Euro



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

MEDICIONES Pág.:28/06/11 7Fecha:

C#*D#*E#7 2,700 1,150 4,000 12,420

TOTAL MEDICIÓN 40,895

M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA
DE TREBALL DE 3 M A 6 M

6 G32D1106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Alçada Unitats

C#*D#*E#2 Troneta d'entrada a pretractament 1,150 5,550 2,000 12,765

C#*D#*E#3 0,850 5,550 2,000 9,435

C#*D#*E#4 Bombament de capçalera 2,000 7,050 2,000 28,200

C#*D#*E#5 2,000 6,050 2,000 24,200

C#*D#*E#6 2,500 6,050 2,000 30,250

C#*D#*E#7 2,500 7,050 2,000 35,250

TOTAL MEDICIÓN 140,100

M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

7 G325VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Gruix Alçada Unitats

C#*D#*E#2 Troneta d'entrada a pretractament 1,150 0,350 5,550 2,234

C#*D#*E#3 0,850 0,350 5,550 1,651

C#*D#*E#4 1,150 0,350 2,750 1,107

C#*D#*E#5 Bombament de capçalera 2,000 0,350 7,050 4,935

C#*D#*E#6 2,500 0,350 6,050 5,294

C#*D#*E#7 2,000 0,350 6,050 4,235

C#*D#*E#8 2,500 0,350 7,050 6,169

C#*D#*E#9 Vessador sortida by-pass biològic 1,300 0,250 2,300 0,748

C#*D#*E#10 1,300 0,250 2,150 0,699

C#*D#*E#*F#11 0,500 0,250 2,300 2,000 0,575

C#*D#*E#*F#12 Tronetes mesura cabals a reactor 1,300 0,250 1,150 2,000 0,748

C#*D#*E#*F#13 2,700 0,250 1,150 2,000 1,553

TOTAL MEDICIÓN 29,948

KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES 

8 G32B2101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Troneta d'entrada a pretractament m3 formigó kg/m3

C#*D#2 Llosa 1,203 92,580 111,374

C#*D#3 Murs 4,992 74,400 371,405

T4 Bombament de capçalera

C#*D#5 Llosa 4,025 92,580 372,635
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C#*D#6 Murs 20,663 74,400 1.537,327

T7 Vessador sortida by-pass biològic

C#*D#8 Llosa 0,468 65,120 30,476

C#*D#9 Murs 1,053 88,260 92,938

T10 Troneta mesura cabals a reactor

C#*D#11 Llosa 1,053 86,810 91,411

C#*D#12 Murs 2,300 72,340 166,382

T13 Rototamissos

C#*D#14 Llosa 1,870 86,810 162,335

TOTAL MEDICIÓN 2.936,283

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
TRACTAMENT BIOLÒGICSUBCAPÍTOL 03
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%, CÀRREGA

1 G2214106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Alçada

C#*D#2 Reactor 76,350 4,500 343,575

TOTAL MEDICIÓN 343,575

M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS DE MARTELL TRENCADOR, SOBRE ROCA , CÀRREGA 2 G2214107

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Alçada

C#*D#2 Reactor 76,350 0,500 38,175

TOTAL MEDICIÓN 38,175

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
TRACTAMENT BIOLÒGICSUBCAPÍTOL 03
ESTRUCTURESAPARTAT 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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.

1 G3Z10010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Reactor biològic 76,350 76,350
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TOTAL MEDICIÓN 76,350

M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE
SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

2 G32D1103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Perímetre Alçada

C#*D#2 Llosa 31,140 0,400 12,456

TOTAL MEDICIÓN 12,456

M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA

3 G3C5VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Gruix

C#*D#2 Reactor biològic 73,200 0,400 29,280

TOTAL MEDICIÓN 29,280

M JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ, COL·LOCADA4 G7Z10001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 29,160 29,160

TOTAL MEDICIÓN 29,160

M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA
DE TREBALL DE 3 M A 6 M

5 G32D1106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Perímetre Alçada

C#*D#2 Parament exterior 30,150 5,500 165,825

C#*D#3 Parament interior 28,160 5,500 154,880

TOTAL MEDICIÓN 320,705

M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

6 G325VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Supf, exterior Supf, interior Alçada

(C#-D#)*E#2 Reactor biològic 68,600 59,850 5,500 48,125

TOTAL MEDICIÓN 48,125

KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES 

7 G32B2101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3 formigó kg/m3

C#*D#2 Solera reactor 29,280 199,170 5.831,698
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C#*D#3 Murs reactor 48,125 108,900 5.240,813

TOTAL MEDICIÓN 11.072,511

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
TRACTAMENT BIOLÒGICSUBCAPÍTOL 03
ESCALES A REACTORAPARTAT 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%, CÀRREGA

1 G2214106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escales Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,250 0,600 1,000 0,750

C#*D#*E#*F#3 1,500 0,500 0,600 2,000 0,900

C#*D#*E#*F#4 0,500 1,250 0,600 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#5 1,500 0,060 0,600 2,000 0,108

C#*D#*E#*F#6 0,060 1,250 0,600 1,000 0,045

TOTAL MEDICIÓN 2,178

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.

2 G3Z10010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escales Longitud Amplada

C#*D#2 1,000 1,250 1,250

TOTAL MEDICIÓN 1,250

M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE
SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

3 G32D1103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escales Longitud Amplada Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,500 2,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 0,800 0,500 2,000 0,800

C#*D#*E#*F#4 0,800 0,250 4,000 0,800

TOTAL MEDICIÓN 2,600

M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA

4 G3C5VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escales Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 0,800 1,050 0,500 1,000 0,420
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C#*D#*E#*F#3 0,800 0,100 0,250 4,000 0,080

C#*D#*E#*F#4 0,800 0,800 0,250 1,000 0,160

TOTAL MEDICIÓN 0,660

M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA
DE TREBALL <=3 M

5 G32D1104

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escales Longitud Amplada Unitats

C#*D#*E#2 1,300 0,200 2,000 0,520

C#*D#3 0,800 0,200 0,160

TOTAL MEDICIÓN 0,680

M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

6 G325VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escales Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#2 0,800 1,300 0,200 0,208

TOTAL MEDICIÓN 0,208

KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES 

7 G32B2101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3 formigó kg/m3

C#*D#2 Llosa 0,660 92,580 61,103

C#*D#3 Murs 0,208 130,220 27,086

TOTAL MEDICIÓN 88,189

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
TRACTAMENT BIOLÒGICSUBCAPÍTOL 03
SORTIDA D'AIGUA TRACTADAAPARTAT 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%, CÀRREGA

1 G2214106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 2,300 1,350 0,900 2,795

TOTAL MEDICIÓN 2,795

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.

2 G3Z10010
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Longitud Amplada

C#*D#2 1,500 0,850 1,275

TOTAL MEDICIÓN 1,275

M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE
SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

3 G32D1103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Unitats

C#*D#*E#2 1,300 0,300 1,000 0,390

C#*D#*E#3 0,750 0,300 2,000 0,450

TOTAL MEDICIÓN 0,840

M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA

4 G3C5VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Gruix

C#*D#*E#2 1,300 0,750 0,300 0,293

TOTAL MEDICIÓN 0,293

M JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ, COL·LOCADA5 G7Z10001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,050 2,000 2,100

C#*D#*E#*F#3 0,750 2,000 1,500

C#*D#*E#*F#4 1,050 4,000 4,200

TOTAL MEDICIÓN 7,800

M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA
DE TREBALL <=3 M

6 G32D1104

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Alçada Unitats

C#*D#*E#2 0,750 1,550 4,000 4,650

C#*D#*E#3 0,800 1,550 2,000 2,480

TOTAL MEDICIÓN 7,130

M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

7 G325VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Gruix Alçada

C#*D#*E#2 0,750 0,250 1,550 0,291
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C#*D#*E#3 0,750 0,250 1,550 0,291

C#*D#*E#4 0,800 0,250 1,550 0,310

TOTAL MEDICIÓN 0,892

KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES 

8 G32B2101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3 formigó kg/m3

C#*D#2 Llosa 0,293 86,810 25,435

C#*D#3 Murs 0,891 72,840 64,900

TOTAL MEDICIÓN 90,335

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
SITJA DE FANGSSUBCAPÍTOL 04
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%, CÀRREGA

1 G2214106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Llargària Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,300 4,300 2,400 1,000 44,376

C#*D#*E#*F#3 5,300 0,500 2,400 2,000 12,720

C#*D#*E#*F#4 0,500 4,300 2,400 2,000 10,320

C#*D#*E#*F#5 5,780 0,240 2,400 2,000 6,659

C#*D#*E#*F#6 0,240 5,300 2,400 2,000 6,106

TOTAL MEDICIÓN 80,181

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
SITJA DE FANGSSUBCAPÍTOL 04
ESTRUCTURESAPARTAT 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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.

1 G3Z10010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Longitud Amplada

C#*D#2 4,300 4,300 18,490
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TOTAL MEDICIÓN 18,490

M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE
SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

2 G32D1103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,100 0,500 4,000 8,200

TOTAL MEDICIÓN 8,200

M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA

3 G3C5VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Gruix

C#*D#*E#2 4,100 4,100 0,500 8,405

TOTAL MEDICIÓN 8,405

M JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ, COL·LOCADA4 G7Z10001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 3,400 4,000 13,600

TOTAL MEDICIÓN 13,600

M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA
DE TREBALL <=3 M

5 G32D1104

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Alçada Unitats

C#*D#*E#2 Paraments exteriors 3,800 4,500 4,000 68,400

C#*D#*E#3 Paraments interiors 3,000 4,500 4,000 54,000

TOTAL MEDICIÓN 122,400

M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

6 G325VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Gruix Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 3,800 0,400 4,500 2,000 13,680

C#*D#*E#*F#3 3,000 0,400 4,500 2,000 10,800

TOTAL MEDICIÓN 24,480

M3 FORMIGÓ HM20 FABRICAT IN SITU A L'OBRA I ABOCAT AMB CANALETA O CUBILOT7 G32515H4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa de la sitja 2,000 2,300 0,700 0,150 0,483

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,600 2,300 0,100 1,058
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TOTAL MEDICIÓN 1,541

KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES 

8 G32B2101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3 Formigó Kg/m3

C#*D#2 Llosa 8,405 92,580 778,135

C#*D#3 Murs 24,480 65,120 1.594,138

TOTAL MEDICIÓN 2.372,273

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
EDIFICI D'EXPLOTACIÓSUBCAPÍTOL 05
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%, CÀRREGA

1 G2214106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargaria Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Planta edifici 1,000 11,200 4,200 0,400 18,816

C#*D#*E#*F#3 Excavació sobreamples 2,000 11,700 0,500 0,400 4,680

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,500 4,200 0,400 0,840

C#*D#*E#*F#5 2,000 11,700 0,040 0,400 0,374

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,040 4,200 0,400 0,067

C#*D#*E#*F#7 Troneta elèctrica 1,000 2,330 4,730 0,900 9,919

C#*D#*E#*F#8 Troneta de serveis 1,000 2,000 1,500 1,100 3,300

TOTAL MEDICIÓN 37,996

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
EDIFICI D'EXPLOTACIÓSUBCAPÍTOL 05
ESTRUCTURESAPARTAT 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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.

1 G3Z10010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada

C#*D#2 2,150 4,200 9,030

C#*D#3 1,250 4,200 5,250
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C#*D#4 6,900 4,200 28,980

TOTAL MEDICIÓN 43,260

M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE
SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

2 G32D1103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 Solera edifici 9,700 0,300 2,000 5,820

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,300 1,200

C#*D#*E#*F#4 Solera troneta elèctrica 0,750 0,300 2,000 0,450

C#*D#*E#*F#5 0,600 0,300 2,000 0,360

C#*D#*E#*F#6 1,050 0,300 2,000 0,630

C#*D#*E#*F#7 2,500 0,300 2,000 1,500

C#*D#*E#*F#8 Bancades bufants 1,050 0,150 6,000 0,945

C#*D#*E#*F#9 1,200 0,150 6,000 1,080

C#*D#*E#*F#10 Forjat sostre 9,700 3,600 1,000 34,920

C#*D#*E#*F#11 9,700 0,300 2,000 5,820

C#*D#*E#*F#12 3,600 0,300 2,000 2,160

C#*D#*E#*F#13 Jàssera façana principal 9,700 0,200 3,000 5,820

C#*D#*E#*F#14 9,700 0,300 1,000 2,910

C#*D#*E#*F#15 9,700 0,400 1,000 3,880

C#*D#*E#*F#16 Jàssera façana posterior i laterals 9,700 0,150 1,000 1,455

C#*D#*E#*F#17 3,600 0,150 2,000 1,080

C#*D#*E#*F#18 9,700 0,300 2,000 5,820

C#*D#*E#*F#19 3,600 0,300 4,000 4,320

TOTAL MEDICIÓN 80,170

M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA

3 G3C5VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#2 Llosa cimentació edifici 6,800 4,100 0,300 8,364

C#*D#*E#3 1,050 2,500 0,300 0,788

C#*D#*E#4 1,950 4,100 0,300 2,399

C#*D#*E#5 Solera troneta elèctrica 0,750 0,600 0,300 0,135

C#*D#*E#6 1,050 2,500 0,300 0,788

C#*D#*E#7 Capa de compressió 10,600 3,600 0,065 2,480

C#*D#*E#8 Jàssera façana principal 9,700 0,500 0,280 1,358

C#*D#*E#9 Jàssera façana posterior 9,700 0,150 0,300 0,437

C#*D#*E#*F#10 Jàsseres laterals 0,150 3,750 0,300 2,000 0,338
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TOTAL MEDICIÓN 17,087

M3 FORMIGÓ HM20 FABRICAT IN SITU A L'OBRA I ABOCAT AMB CANALETA O CUBILOT4 G32515H4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 Bancades bufants 1,050 1,200 0,150 3,000 0,567

TOTAL MEDICIÓN 0,567

M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA
DE TREBALL <=3 M

5 G32D1104

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 Murs troneta elèctrica 0,750 0,900 2,000 1,350

C#*D#*E#*F#3 0,450 0,900 4,000 1,620

C#*D#*E#*F#4 1,050 0,900 2,000 1,890

C#*D#*E#*F#5 2,200 0,300 4,000 2,640

TOTAL MEDICIÓN 7,500

M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

6 G325VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Murs troneta elèctrica Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 0,750 0,150 0,900 1,000 0,101

C#*D#*E#*F#3 0,150 0,450 0,900 2,000 0,122

C#*D#*E#*F#4 1,050 0,300 0,900 1,000 0,284

C#*D#*E#*F#5 0,300 2,200 0,300 2,000 0,396

TOTAL MEDICIÓN 0,903

KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES 

7 G32B2101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3 Formigó Kg/m3

C#*D#2 Solera 6,964 65,120 453,496

C#*D#3 Troneta elèctrica 1,826 65,120 118,909

C#*D#4 Biga perimetral 1,808 76,390 138,113

C#*D#5 Capa de compressió 1,794 87,940 157,764

TOTAL MEDICIÓN 868,282

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
EDIFICI D'EXPLOTACIÓSUBCAPÍTOL 05
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TANCAMENTS EXTERIORSAPARTAT 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M2 PARET DE 20CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40x20x20 CM R6 N/MM2 (58,86KP/CM2), DE SPLIT PER
A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4

1 G4E2561E

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 9,700 3,250 1,000 31,525

C#*D#*E#*F#3 9,700 4,150 1,000 40,255

C#*D#*E#*F#4 3,700 3,700 2,000 27,380

C#*D#*E#*F#5 3,700 3,250 1,000 12,025

TOTAL MEDICIÓN 111,185

UT PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL 1,60 M I ALÇADA
FINS A 2,10 M, DOBLE FULLA AÏLLANT INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA INTERIOR I EXTERIORMENT AMB
PLANXA D'ACER PINTADA AL FORN, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4

2 GARA1911

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL 1,00M I ALÇADA
FINS A 2,10 M,D'UNA FULLA , AÏLLANT INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA INTERIOR I EXTERIORMENT
AMB PLANXA D'ACER PINTADA AL FORN, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4

3 GARA1912

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

M2 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE FINESTRA DE FINS 0,80 M2 DE CARPINTERIA D'ALUMINI NORMALITZADA
ACABAT LACAT BLANC I VIDRE LÀMINAT 6+6, INCLOSES FIXACIONS MECÀNIQUES

4 GARA1913

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI LACAT EN BLANC, DE 0,80 A 1,00 M2 DE SECCIÓ, INCLÒS
ACCESORIS

5 GARA1920

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE REIXA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ I RODÓ ACABAT PINTAT ANTIÒXID DE
FINS 1 M2

6 GARA1914

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
EDIFICI D'EXPLOTACIÓSUBCAPÍTOL 05
PARETS I ACABATS INTERIORSAPARTAT 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M2 PARET DIVISSÒRIA DE 10 CM D'AMPLADA AMB TOTXANA DE 9X14X29 AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT
A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

1 G5ZP0001
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Alçada

C#*D#2 2,600 3,250 8,450

TOTAL MEDICIÓN 8,450

M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER MIXT 1:0, 5:4, AMB ACABAT REMOLINAT2 G8113612

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 6,700 3,250 2,000 43,550

C#*D#*E#*F#3 3,600 3,250 2,000 23,400

C#*D#*E#*F#4 6,700 3,600 1,000 24,120

TOTAL MEDICIÓN 91,070

M2 ENGUIXAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB GUIX  AMB ACABAT EN LLANA3 G8113613

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,600 3,250 4,000 33,800

C#*D#*E#*F#3 2,600 2,600 1,000 6,760

C#*D#*E#*F#4 2,600 0,900 1,000 2,340

TOTAL MEDICIÓN 42,900

M2 SUBMINISTE I APLICACIÓ DE CAPA DE PINTURA PER INTERIORS4 G8120001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,600 3,250 4,000 33,800

C#*D#*E#*F#3 2,600 2,600 1,000 6,760

C#*D#*E#*F#4 2,600 0,900 1,000 2,340

TOTAL MEDICIÓN 42,900

M2 ENRAJOLAT DE PARET AMB RAJOLES DE GRES DE 30 X 30 CM I CIMENT DE COLA GRIS5 G820030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,600 3,250 2,000 16,900

C#*D#*E#*F#3 0,900 3,250 2,000 5,850

TOTAL MEDICIÓN 22,750

M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ PRÈVIA DE TERRAZO DE 40X40 AMB MORTER DE
CIMENT 1:4

6 G9F0001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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T1 Longitud Amplada Unitats

C#*D#*E#2 6,700 3,600 1,000 24,120

C#*D#*E#3 2,600 2,600 1,000 6,760

C#*D#*E#4 2,600 0,900 1,000 2,340

TOTAL MEDICIÓN 33,220

UT PORTA INTERIOR DE FUSTA DE 80 CM DE PAS AMB ACCESORIS, COL·LOCADA I PINTADA7 GARIP80

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
EDIFICI D'EXPLOTACIÓSUBCAPÍTOL 05
COBERTESAPARTAT 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M2 FORMACIÓ COBERTA SOBRE FORJAT PLA AMB TABIQUETS PERFORATS DE MAÓ, ENCADELLAT CERÀMIC,
CAPA TIPUS ONDULINE I ACABAT DE TEULA. 

1 G4LFFDPF

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 9,800 4,640 1,000 45,472

TOTAL MEDICIÓN 45,472

M2 SOSTRE DE 17+4CM, AMB REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT I BIGUETES DE FORMIGÓ PRETENSAT DE 17/18
CM D'ALÇÀRIA, NO INCLOU CAPA DE COMPRESSIÓ

2 G4LFFDPD

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 9,800 4,640 1,000 45,472

TOTAL MEDICIÓN 45,472

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
EDIFICI D'EXPLOTACIÓSUBCAPÍTOL 05
DIVERSOSAPARTAT 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, INCLOSA CISTERNA I TOTES ELS
ELEMENTS NECESSÀRIS

1 GD10001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, INCLOSA AIXETA I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSÀRIS

2 GD10002
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MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
CONDUCCIONSSUBCAPÍTOL 06
CANONADESAPARTAT 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DN 315 DOBLE CAPA CORRUGAT, AMB
UNIÓ AMB MANEGUET, INCLOSES PROVES D'ESTANQUEITAT FINS A UN MÀX. DEL 40% ENTRE POUS DE
REGISTRE.

1 GFB20315

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 By-Pass General 3,470 3,470

C#2 By-Pass Biològic 3,210 3,210

C#3 Sortida Aigua Tractada 3,960 3,960

C#4 Sortida 11,070 11,070

TOTAL MEDICIÓN 21,710

M TUB SANITARI DE PVC DN 110 PER DESGUASOS, INCLÒS COLZES2 GFA10149

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 24,450 24,450

TOTAL MEDICIÓN 24,450

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
CONDUCCIONSSUBCAPÍTOL 06
POUS DE REGISTREAPARTAT 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U Pou de registre del tipus PR (pou de registre) de D 100 cm, de 2,00 m d'alçària, inclòs part proporcional de base de formigó
HM-15, anell d'entroncament amb tubs, con superior, i juntes d'estanqueïtat, segons plànols.

1 GDD1P124

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

ML SUPLEMENT PER MAJOR ALÇARIA DE 2.00 M DE POU DE REGISTRE DE D=100 CM, AMB ANELL PREFABRICATS
DE FORMIGO AP 100x115 , INCLOS PART PROPORCIONAL DE GRAONS

2 GDD1U150

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Pou de Sortida 0,400 0,400

TOTAL MEDICIÓN 0,400
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U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE 60 CM DE FUNDICIÓ DÚCTIL PER A CÀRREGA DE RUPTURA
DE 40 TM I PESTELL DE SEGURETAT

3 GDD1U200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

UT CONNEXIÓ DE CANONADES (DN<400) A POUS PREFBRICATS I MURS DELS DIFERENTS ELEMENTS DE L'EDAR.
INCLOU JUNTA EXPANSIVA D'ESTANQUEÏTAT I REJUNTAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ.

4 G325JUNT

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

U PERICÓ DE40 X 40 AMB PARETS DE 15 CM DE MAO CALAT ARREBOSSAT AMB MORTER I SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOENT BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL

5 GDK2A6F3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
CONDUCCIONSSUBCAPÍTOL 06
MOVIMENTS DE TERRESAPARTAT 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIONS EN RASES I POUS AMB MITJANS MECÀNICS SENSE MARTELL TRENCADOR, SOBRE MATERIAL
TERRÓS, CÀRREGA O ACOPI AL COSTAT DE LA RASA

1 G2214102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 DN 315mm 3,470 3,660 12,700

C#*D#2 3,210 1,740 5,585

C#*D#3 3,960 1,490 5,900

C#*D#4 11,070 3,190 35,313

C#*D#5 DN 110mm 24,450 0,930 22,739

C#*D#6 Pou de Sortida 1,130 3,900 4,407

TOTAL MEDICIÓN 86,644

M3 FORMACIÓ DE BASE D'ASSENTAMENT AMB SORRA PER A CANONADES DE SANEJAMENT, MESURAT SOBRE
PERFIL TEÒRIC

2 G228U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Gruix

C#*D#*E#2 DN 315mm 47,290 0,915 0,100 4,327

C#*D#*E#3 DN 110mm 24,450 0,048 1,000 1,174
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TOTAL MEDICIÓN 5,501

M3 REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA AL VOLTANT DE LA CANONADA AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX
FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

3 G2281341

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 DN 315mm 47,290 0,347 16,410

C#*D#2 DN 110mm 24,450 0,126 3,081

TOTAL MEDICIÓN 19,491

M3 REBLIMENT, COMPACTACIÓ I PICONATGE DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA
PROPIA OBRA, ACOPIAT A PEU DE RASA, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEORIC

4 G2280001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 DN 315mm 3,470 3,150 10,931

C#*D#2 3,210 1,220 3,916

C#*D#3 3,960 1,950 7,722

C#*D#4 11,070 2,680 29,668

C#*D#5 DN 110mm 24,450 0,760 18,582

TOTAL MEDICIÓN 70,819

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
CONDUCCIONSSUBCAPÍTOL 06
OBRES DE SORTIDAAPARTAT 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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.

1 G3Z10010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada

C#*D#2 Obra sortida riera 1,500 2,100 3,150

C#*D#3 0,300 2,100 0,630

TOTAL MEDICIÓN 3,780

M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

2 G325VH30

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Obra sortida riera Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 Base 1,300 1,600 0,300 0,624

C#*D#*E#*F#3 Mur Posterior 0,900 1,600 0,300 0,432

C#*D#*E#*F#4 Mur Lateral 1,000 0,450 0,300 2,000 0,270

C#*D#*E#*F#5 Base 2 0,200 0,200 1,600 0,064
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C#*D#*E#*F#6 0,200 0,100 1,600 0,032

TOTAL MEDICIÓN 1,422

M3 FORMIGÓ HM20 FABRICAT IN SITU A L'OBRA I ABOCAT AMB CANALETA O CUBILOT3 G32515H4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#2 Dau de formigó per canonada 5,900 0,700 0,700 2,891

C#*D#*E#3 Canonada 0,320 -1,000 1,000 -0,320

TOTAL MEDICIÓN 2,571

M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE
SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

4 G32D1103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Obra sortida riera Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 Llosa broc 1,300 0,300 2,000 0,780

C#*D#*E#*F#3 0,300 1,600 0,480

C#*D#*E#*F#4 0,500 1,900 0,950

C#*D#*E#*F#5 Dau de formigó per canonada 5,900 0,800 2,000 9,440

C#*D#*E#*F#6 0,800 0,800 0,640

TOTAL MEDICIÓN 12,290

M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA
DE TREBALL <=3 M

5 G32D1104

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Obra sortida Riera Longitud Amplada Alçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 Murs broc 1,600 0,900 2,000 2,880

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,450 4,000 1,800

TOTAL MEDICIÓN 4,680

KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES 

6 G32B2101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3 Formigó kg/m3

C#*D#2 1,422 86,810 123,444

TOTAL MEDICIÓN 123,444

M3 EXCECUCIÓ DE RECRESCUT AMB MORTER PER A FORMACIÓ DE PENDENTS7 G32515H5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Pendent 1,000 1,300 0,050 0,065
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TOTAL MEDICIÓN 0,065

M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'EMMACAT DE PEDRA NATURAL8 G3J30001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,900 1,300 5,070

C#*D#*E#*F#2 3,900 1,100 4,290

TOTAL MEDICIÓN 9,360

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
URBANITZACIÓSUBCAPÍTOL 07
FERMS I PAVIMENTSAPARTAT 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I
ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

1 G32515H3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Gruix

C#*D#2 E.D.A.R. 271,369 0,100 27,137

C#*D#3 Camí d'accès 246,644 0,160 39,463

TOTAL MEDICIÓN 66,600

M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER
ME 30 X 15 D: 10 - 10 B 500 T 6 X 2.2 UNE 36 092:1996 PER A ARMADURES

2 G3CBJ601

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 E.D.A.R. 271,369 271,369

C#2 Camí d'accés 246,644 246,644

TOTAL MEDICIÓN 518,013

M VORADA DE 9-12 X 20 CM, TIPUS T-1, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I CORBES, INCLOSA
EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES
LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA

3 G9B10001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 59,730 59,730

TOTAL MEDICIÓN 59,730

M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE 20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL
TERRENY, BASE DE FORMIGO HM-20

4 G9E0001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 15,350 15,350

TOTAL MEDICIÓN 15,350
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M3 SUBMINISTRAMENT I EXTENSIO DE GRAVA DE 6 a 8 CM DE DIAMETRE SEGONS DEFINICIO DEL PPTP.5 G9A20003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Gruix

C#*D#2 75,300 0,100 7,530

TOTAL MEDICIÓN 7,530

m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL  I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM6 G9311111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Gruix

C#*D#2 381,940 0,150 57,291

TOTAL MEDICIÓN 57,291

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
URBANITZACIÓSUBCAPÍTOL 07
TANCAMENT EXTERIORAPARTAT 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

UT SUBMINISTRE I COL.LOCACÓ DE PORTA DE XAPA METÀL.LICA DE 5 X 1,90 METÀL.LICA, CAPA DE PINTURA
ANTIOXIDANT I CAPA DE PINTURA COLOR RAL

1 GG0001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

ML CONSTRUCCIÓ DE TANCA AMB REIXAT PLASTIFICAT DE 2,00 M D'ALÇADA AMB POSTES CADA 3 M I P.P DE
TENSORS CORRESPONENT

2 GG0002

MEDICIÓN  DIRECTA 111,350

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
URBANITZACIÓSUBCAPÍTOL 07
TALUSSOSAPARTAT 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M FORMACIÓ DE BAIXANT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-15 INCLOSA,
SEGONS PLÀNOLS

1 G450T001

MEDICIÓN  DIRECTA 6,600

m2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS2 G2241010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superf, planta Inclinació

C#*D#2 345,300 1,200 414,360

C#*D#3 17,750 1,200 21,300
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C#*D#4 0,530 1,200 0,636

C#*D#5 65,680 1,200 78,816

TOTAL MEDICIÓN 515,112

M3 EXCAVACIO  I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL  AMB MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO3 G2216101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Gruix

C#*D#2 515,112 0,300 154,534

TOTAL MEDICIÓN 154,534

M2 HIDROSEMBRA AMB BARREJA DE LLAVORS SELECCIONADA, ADOB I COBERTURA DE MULCH4 GR0PHI01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superf, planta Inclinació

C#*D#2 345,300 1,200 414,360

C#*D#3 17,750 1,200 21,300

C#*D#4 0,530 1,200 0,636

C#*D#5 65,680 1,200 78,816

TOTAL MEDICIÓN 515,112

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
URBANITZACIÓSUBCAPÍTOL 07
AJARDINAMENTAPARTAT 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 ESTESA DE TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA SOBRE TALUSSOS DE TERRAPLENS I DESMUNTS DE
QUALSEVOL PENDENT I ALÇADA, INCLÒS CÀRREGA, TRANSPORT AL LLOC D'APLEC FINS AL LLOC
D'UTILITZACIÓ I REFINAT MANUAL DELS TALUSSOS

1 GR0PAR06

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Gruix

C#*D#2 15,000 0,300 4,500

TOTAL MEDICIÓN 4,500

U SUBMINISTRE I PLANTACIÓ D'ARBUST GRAN, INCLÒS PRIMER REG2 GR0PAR05

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
ESCOMESESSUBCAPÍTOL 08
AIGUA POTABLEAPARTAT 01
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M2 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBOREA AMB MITJANS MECANICS I CARREGA MECANICA
SOBRE CAMIO, I AJUDES MANUALS AMB MOTOSERRA

1 G22D3012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Del pk 0+092 al pk 0+120 28,000 1,200 33,600

TOTAL MEDICIÓN 33,600

M3 EXCAVACIO  I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL  AMB MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO2 G2216101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 33,600 0,300 10,080

TOTAL MEDICIÓN 10,080

M3 EXCAVACIONS EN RASES I POUS AMB MITJANS MECÀNICS SENSE MARTELL TRENCADOR, SOBRE MATERIAL
TERRÓS, CÀRREGA O ACOPI AL COSTAT DE LA RASA

3 G2214102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Secció tipus

C#*D#2 505,000 0,911 460,055

TOTAL MEDICIÓN 460,055

M3 FORMACIÓ DE BASE D'ASSENTAMENT AMB SORRA PER A CANONADES DE SANEJAMENT, MESURAT SOBRE
PERFIL TEÒRIC

4 G228U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Secció tipus

C#*D#2 505,000 0,092 46,460

TOTAL MEDICIÓN 46,460

M3 REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA AL VOLTANT DE LA CANONADA AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX
FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

5 G2281341

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Secció tipus

C#*D#2 505,000 0,163 82,315

TOTAL MEDICIÓN 82,315

M3 REBLIMENT, COMPACTACIÓ I PICONATGE DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA
PROPIA OBRA, ACOPIAT A PEU DE RASA, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEORIC

6 G2280001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Secció tipus

C#*D#2 505,000 0,747 377,235

TOTAL MEDICIÓN 377,235
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M3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT D'EXCAVACIÓ, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM, AMB CAMIÓ DE 7
T, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS

7 G2422331

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#-D#1 460,055 377,235 82,820

P PERORIGEN(G1:G1, C
2)

2 Factor d'esponjament del 30 % 30,000 24,846

TOTAL MEDICIÓN 107,666

M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, CONSISTENT EN CANONADA PE-100
DN-40 (1-1/4'') PN-16, AMB VALVULERIA, COLZES I PETIT MATERIAL DE CARGOLERIA INCLÒS

8 UEAP001

MEDICIÓN  DIRECTA 540,000

UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE DN 509 UEAP003

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE A L'E.D.A.R., SEGONS PRESCRIPCIONS
DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, INCLOENT CONNEXIÓ A LA XARXA D'ABASTAMENT, ARMARI,
COMPTADOR I DRETS D'ESCOMESA, SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA

10 UEAP002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
ELECTRICITAT I ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

UT Centre de seccionament i mesura
            Quadre de comptadors i protecció
            Potència= 31,5 kW             T2

1 AD3CMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

MEDICIONES Pág.:28/06/11 30Fecha:

UT Equipament de protecció de sobretensions puntuals

         
           1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
                    Per a línies trifàsiques classe 1
                    Nivell de protecció 4 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 100 kA
                    Temps de resposta < 100 ns

            1 CIRPROTEC CS4 -40/400
                    Per a línies trifàsiques classe 2
                    Nivell de protecció 1,5 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 40 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC 
               
             3 CIRPROTEC DM1-230
                    Per a línies monofàsiques classe III
                    Nivell de protecció 1,2 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 5 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             2 CIRPROTEC DIN24V-2C
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a camp
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             3 CIRPROTEC DIN24V-2G2
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a Sonda O2 + Cabalímetre + sistema de comunicació.

            1 CIRPROTEC DIN-RTC
                    Per a línia de xarxa telefònica convencional
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 200 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a l'entrada de la línia telefònica.

2 AS3PMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Sistema de protecció contra sobretensions permanents
              Protecció contra:            - sobretensions de companyia
                                                     - infratensions de companyia
                                                     - corrents de fuga
              Muntatge a quadre
              Reconnexions automàtiques
              Programable
              CIRPROTEC OVERCHECK 

3 AS2PMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Equip de compensació d'energia reactiva
               Amb bateria de condensadors per a correcció 
               Automàtic

4 AD3EMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

MEDICIONES Pág.:28/06/11 31Fecha:

UT Quadre elèctric general                   39        5 AD5QMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Escomesa en Baixa Tensió                           EDAR
               Tensió   III a 380 V
                Potència= 35 kW

6 AD2EMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Cablejat a quadre general
           De quadre de comptadors a quadre elèctric general

7 AD7CMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Cablejat de quadre a receptors        39
              Potència i maniobra

8 AD8CMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Xarxa de conexió a terra9 AD8XMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Enllumenat interior de l'edifici10 AE1EMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Llumeneres murals per a exterior
             Actuació automàtica
                       - per cèl·lula fotoelèctica
                       - per proximitat        sobre llumenera a la façana

             Focus: per interruptor, apagada automàtica a la mitja hora

11 AE2LMU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 02
INSTRUMENTACIÓ I CONTROLSUBCAPÍTOL 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

UT Sonda d'oxigen dissolt
            E + H amb aspersor de neteja
            Sortides           O2: 0; 4-20 mA
                                    Tª:  0; 4-20 mA
            
            Pos   Servei                   Objecte controlat
            ------   -------------------------    ---------------------------------------
             A      Tanc d'aeració     Bufadors BER.01.A/B/C

1 BA1MU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

MEDICIONES Pág.:28/06/11 32Fecha:

UT Sonda de potencial d'oxidació-reducció
            E+H amb aspersor de neteja
            Sortides          Redox 0; 4-20 mA

            Pos    Servei                Objecte controlat
            ------    ----------                ----------------------------------------
            A       Tanc d'aeració   Bufadors BER.01 A/B/C

2 BA2MU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Mesurador de cabal electromagnètic
           Cabal instantàni:    0, 4-20 mA
           Cabal totalitzat:      1 pols/m3
           E+H
           DN 80
           IP-68
           Electrònica separada i ubicada a camp i amb display

           Pos  Servei               Objecte controlat
           ------  ----------------------   ---------------------------------
           A      Cabal tractat                     

3 BB2MU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Interruptor de nivell per pressió
FILSA o similar

4 BCP1MU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Interruptor de nivell de bola (Level Switch Ball)
               AKO 

Pos              Servei                                   Objecte controlat
--------            -----------                               ---------------------------------
LSB.01.E      Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.F      Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C     
LSB.01.G     Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.H     Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C    
LSB.01.I       Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C           
LSB.01.J      Bombament  de purga                BCS.02.A
LSB.01.K      Bombament d'aigua de servei    GPC.01.A 

5 BC4MU

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

UT Detectors d'obertura de portes
                De contacte directe

                DOP.01.A Sala de control
                DOP.01.B Sala de bufadors

6 BD4MU

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

UT Manòmetre de Glicerina roscat
           0-0,8 bars

7 BE5MU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Termòmetre d'Esfera Roscat
           0-100º

8 BF6MU

Euro
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MEDICIONES Pág.:28/06/11 33Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Sistema de comunicació remota
          Per enviar informació a la central
          Enviament d'informació periòdic
          Enviament d'alarmes de situació de la planta

9 BG9MU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Escomesa telefònica amb línia física                 EDAR
            Per a les comunicacions

10 BG10MU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Sistema d'alimentació ininterrompuda 
                Per a PLC
                Per a les comunicacions

11 BH9MU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

UT Sistema de control automàtic
              PLC
              Software
              

12 BH11MU

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLAOBRA 01
VARISCAPITOL 03
PARTIDES ALÇADESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U UNITAT DE REPOSICIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA AFECTADA, CONSISTENT EN EL DESPLAÇAMENT DE PAL I
RECOL·LOCACIÓ FORA DE L'ÀMBIT DE L'OBRA, SEGONS QUEDA DEFINIT ALS PLÀNOLS CORRESPONENTS

1 PA000002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT2 XPA10001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL COMPLIMENT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT3 XPA20001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



 

 

 

QUADRE DE PREUS Nº1 



 



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 28/06/11

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€162.013,71UTAD2EMU Escomesa en Baixa Tensió                           EDAR
               Tensió   III a 380 V
                Potència= 35 kW

P- 1

(CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRECE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

€1.871,72UTAD3CMU Centre de seccionament i mesura
            Quadre de comptadors i protecció
            Potència= 31,5 kW             T2

P- 2

(MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

€2.807,58UTAD3EMU Equip de compensació d'energia reactiva
               Amb bateria de condensadors per a correcció 
               Automàtic

P- 3

(DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

€29.198,84UTAD5QMU Quadre elèctric general                   39        P- 4
(VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€1.325,80UTAD7CMU Cablejat a quadre general
           De quadre de comptadors a quadre elèctric general

P- 5

(MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

€25.244,83UTAD8CMU Cablejat de quadre a receptors        39
              Potència i maniobra

P- 6

(VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS)

€1.013,85UTAD8XMU Xarxa de conexió a terraP- 7
(MIL TRECE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

€1.559,76UTAE1EMU Enllumenat interior de l'edificiP- 8
(MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

€561,52UTAE2LMU Llumeneres murals per a exterior
             Actuació automàtica
                       - per cèl·lula fotoelèctica
                       - per proximitat        sobre llumenera a la façana

             Focus: per interruptor, apagada automàtica a la mitja hora

P- 9

(QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

€2.183,68UTAS2PMU Sistema de protecció contra sobretensions permanents
              Protecció contra:            - sobretensions de companyia
                                                     - infratensions de companyia
                                                     - corrents de fuga
              Muntatge a quadre
              Reconnexions automàtiques
              Programable
              CIRPROTEC OVERCHECK 

P- 10

(DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 28/06/11

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€4.445,33UTAS3PMU Equipament de protecció de sobretensions puntuals

         
           1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
                    Per a línies trifàsiques classe 1
                    Nivell de protecció 4 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 100 kA
                    Temps de resposta < 100 ns

            1 CIRPROTEC CS4 -40/400
                    Per a línies trifàsiques classe 2
                    Nivell de protecció 1,5 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 40 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC 
               
             3 CIRPROTEC DM1-230
                    Per a línies monofàsiques classe III
                    Nivell de protecció 1,2 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 5 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             2 CIRPROTEC DIN24V-2C
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a camp
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             3 CIRPROTEC DIN24V-2G2
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a Sonda O2 + Cabalímetre + sistema de comunicació.

            1 CIRPROTEC DIN-RTC
                    Per a línia de xarxa telefònica convencional
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 200 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a l'entrada de la línia telefònica.

P- 11

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

€2.687,62UTBA1MU Sonda d'oxigen dissolt
            E + H amb aspersor de neteja
            Sortides           O2: 0; 4-20 mA
                                    Tª:  0; 4-20 mA
            
            Pos   Servei                   Objecte controlat
            ------   -------------------------    ---------------------------------------
             A      Tanc d'aeració     Bufadors BER.01.A/B/C

P- 12

(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

€2.687,62UTBA2MU Sonda de potencial d'oxidació-reducció
            E+H amb aspersor de neteja
            Sortides          Redox 0; 4-20 mA

            Pos    Servei                Objecte controlat
            ------    ----------                ----------------------------------------
            A       Tanc d'aeració   Bufadors BER.01 A/B/C

P- 13

(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 3Fecha: 28/06/11

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€2.496,92UTBB2MU Mesurador de cabal electromagnètic
           Cabal instantàni:    0, 4-20 mA
           Cabal totalitzat:      1 pols/m3
           E+H
           DN 80
           IP-68
           Electrònica separada i ubicada a camp i amb display

           Pos  Servei               Objecte controlat
           ------  ----------------------   ---------------------------------
           A      Cabal tractat                     

P- 14

(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

€109,11UTBC4MU Interruptor de nivell de bola (Level Switch Ball)
               AKO 

Pos              Servei                                   Objecte controlat
--------            -----------                               ---------------------------------
LSB.01.E      Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.F      Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C     
LSB.01.G     Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.H     Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C    
LSB.01.I       Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C           
LSB.01.J      Bombament  de purga                BCS.02.A
LSB.01.K      Bombament d'aigua de servei    GPC.01.A 

P- 15

(CIENTO NUEVE EUROS CON ONCE CENTIMOS)

€218,10UTBCP1MU Interruptor de nivell per pressió
FILSA o similar

P- 16

(DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

€109,11UTBD4MU Detectors d'obertura de portes
                De contacte directe

                DOP.01.A Sala de control
                DOP.01.B Sala de bufadors

P- 17

(CIENTO NUEVE EUROS CON ONCE CENTIMOS)

€43,66UTBE5MU Manòmetre de Glicerina roscat
           0-0,8 bars

P- 18

(CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

€43,66UTBF6MU Termòmetre d'Esfera Roscat
           0-100º

P- 19

(CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

€1.261,28UTBG10MU Escomesa telefònica amb línia física                 EDAR
            Per a les comunicacions

P- 20

(MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

€6.239,07UTBG9MU Sistema de comunicació remota
          Per enviar informació a la central
          Enviament d'informació periòdic
          Enviament d'alarmes de situació de la planta

P- 21

(SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS)

€11.698,26UTBH11MU Sistema de control automàtic
              PLC
              Software
              

P- 22

(ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 4Fecha: 28/06/11

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€530,33UTBH9MU Sistema d'alimentació ininterrompuda 
                Per a PLC
                Per a les comunicacions

P- 23

(QUINIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

€7,67M3G2214102 EXCAVACIONS EN RASES I POUS AMB MITJANS MECÀNICS SENSE MARTELL TRENCADOR,
SOBRE MATERIAL TERRÓS, CÀRREGA O ACOPI AL COSTAT DE LA RASA

P- 24

(SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

€19,13M3G2214106 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR
SOBRE MATERIAL TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%, CÀRREGA

P- 25

(DIECINUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS)

€34,14M3G2214107 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS DE MARTELL TRENCADOR, SOBRE
ROCA , CÀRREGA 

P- 26

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

€17,81M3G2216101 EXCAVACIO I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL AMB MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE
CAMIO

P- 27

(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

€2,49m2G2241010 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICSP- 28
(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

€1,02M2G2241011 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE BASE DE TERRAPLÈP- 29
(UN EUROS CON DOS CENTIMOS)

€15,72M3G2260001 TERRAPLENAT AMB APORTACIÓ DE MATERIAL DE PRÈSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ
SEGONS PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

P- 30

(QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

€8,47M3G2280001 REBLIMENT, COMPACTACIÓ I PICONATGE DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL
PROCEDENT DE LA PROPIA OBRA, ACOPIAT A PEU DE RASA, ESTESA I COMPACTACIÓ
SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL
TEORIC

P- 31

(OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

€28,42M3G2281341 REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA AL VOLTANT DE LA CANONADA AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR,
MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

P- 32

(VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

€27,62M3G228U015 FORMACIÓ DE BASE D'ASSENTAMENT AMB SORRA PER A CANONADES DE SANEJAMENT,
MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

P- 33

(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

€0,70M2G22D3011 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBUSTIVA AMB MITJANS MECANICS I CARREGA
MECANICA SOBRE CAMIO

P- 34

(CERO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

€8,70M2G22D3012 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBOREA AMB MITJANS MECANICS I CARREGA
MECANICA SOBRE CAMIO, I AJUDES MANUALS AMB MOTOSERRA

P- 35

(OCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

€10,77M3G2422331 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT D'EXCAVACIÓ, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM,
AMB CAMIÓ DE 7 T, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS

P- 36

(DIEZ EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

€139,41M3G31511N3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/B/40/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA

P- 37

(CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 5Fecha: 28/06/11

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€145,57M3G32515H3 FORMIGÓ PER A MURS HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

P- 38

(CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

€153,39M3G32515H4 FORMIGÓ HM20 FABRICAT IN SITU A L'OBRA I ABOCAT AMB CANALETA O CUBILOTP- 39
(CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

€127,58M3G32515H5 EXCECUCIÓ DE RECRESCUT AMB MORTER PER A FORMACIÓ DE PENDENTSP- 40
(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

€162,08UTG325JUNT CONNEXIÓ DE CANONADES (DN<400) A POUS PREFBRICATS I MURS DELS DIFERENTS
ELEMENTS DE L'EDAR. INCLOU JUNTA EXPANSIVA D'ESTANQUEÏTAT I REJUNTAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ.

P- 41

(CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO CENTIMOS)

€150,58M3G325VH30 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

P- 42

(CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

€1,58KGG32B2101 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16
MM PER A ARMADURES 

P- 43

(UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

€38,84M2G32D1103 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA I
ESTRUCTURA DE SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

P- 44

(TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€31,93M2G32D1104 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A
UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

P- 45

(TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

€35,44M2G32D1106 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A
UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 3 M A 6 M

P- 46

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€150,58M3G3C5VH30 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA

P- 47

(CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

€9,76M2G3CBJ601 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 30 X 15 D: 10 - 10 B 500 T 6 X 2.2 UNE 36 092:1996 PER A
ARMADURES

P- 48

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

€26,23M2G3J30001 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'EMMACAT DE PEDRA NATURALP- 49
(VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

€12,54M2G3Z10010 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.

P- 50

(DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€65,88MG450T001 FORMACIÓ DE BAIXANT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-15 INCLOSA, SEGONS PLÀNOLS

P- 51

(SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

€61,93M2G4E2561E PARET DE 20CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40x20x20 CM R6 N/MM2 (58,86KP/CM2),
DE SPLIT   PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4

P- 52

(SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

€45,71M2G4LFFDPD SOSTRE DE 17+4CM, AMB REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT I BIGUETES DE FORMIGÓ
PRETENSAT DE 17/18 CM D'ALÇÀRIA, NO INCLOU CAPA DE COMPRESSIÓ

P- 53

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
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€45,32M2G4LFFDPF FORMACIÓ COBERTA SOBRE FORJAT PLA AMB TABIQUETS PERFORATS DE MAÓ,
ENCADELLAT CERÀMIC, CAPA TIPUS ONDULINE I ACABAT DE TEULA. 

P- 54

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

€33,37M2G5ZP0001 PARET DIVISSÒRIA DE 10 CM D'AMPLADA AMB TOTXANA DE 9X14X29 AMB MORTER DE CIMENT
1:4 ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

P- 55

(TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

€14,65MG7Z10001 JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ, COL·LOCADAP- 56
(CATORCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

€19,19M2G8113612 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER MIXT 1:0, 5:4, AMB
ACABAT REMOLINAT

P- 57

(DIECINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

€12,17M2G8113613 ENGUIXAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB GUIX  AMB ACABAT EN LLANAP- 58
(DOCE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

€5,35M2G8120001 SUBMINISTE I APLICACIÓ DE CAPA DE PINTURA PER INTERIORSP- 59
(CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

€35,40M2G820030 ENRAJOLAT DE PARET AMB RAJOLES DE GRES DE 30 X 30 CM I CIMENT DE COLA GRISP- 60
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

€29,18m3G9311111 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL  I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PMP- 61
(VEINTINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

€31,72M3G9A20003 SUBMINISTRAMENT I EXTENSIO DE GRAVA DE 6 a 8 CM DE DIAMETRE SEGONS DEFINICIO DEL
PPTP.

P- 62

(TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

€20,32MG9B10001 VORADA DE 9-12 X 20 CM, TIPUS T-1, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I
CORBES, INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA

P- 63

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

€31,99M2G9E0001 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE 20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I
COMPACTACIÓ DEL TERRENY, BASE DE FORMIGO HM-20

P- 64

(TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

€41,22M2G9F0001 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ PRÈVIA DE TERRAZO DE 40X40 AMB
MORTER DE CIMENT 1:4

P- 65

(CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

€0,26M2G9J1V020 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS ECR-1P- 66
(CERO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

€1.029,23UTGARA1911 PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL
1,60 M I ALÇADA FINS A 2,10 M, DOBLE FULLA AÏLLANT INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA
INTERIOR I EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER PINTADA AL FORN, ANCORADA AMB
MORTER DE CIMENT 1:4

P- 67

(MIL VEINTINUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

€615,40UTGARA1912 PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL
1,00M I ALÇADA FINS A 2,10 M,D'UNA FULLA , AÏLLANT INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA
INTERIOR I EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER PINTADA AL FORN, ANCORADA AMB
MORTER DE CIMENT 1:4

P- 68

(SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

€283,97M2GARA1913 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE FINESTRA DE FINS 0,80 M2 DE CARPINTERIA D'ALUMINI
NORMALITZADA ACABAT LACAT BLANC I VIDRE LÀMINAT 6+6, INCLOSES FIXACIONS
MECÀNIQUES

P- 69

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
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€209,84UTGARA1914 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE REIXA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ I RODÓ ACABAT
PINTAT ANTIÒXID DE FINS 1 M2

P- 70

(DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€632,39UTGARA1920 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI LACAT EN BLANC, DE 0,80 A 1,00 M2 DE
SECCIÓ, INCLÒS ACCESORIS

P- 71

(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

€237,21UTGARIP80 PORTA INTERIOR DE FUSTA DE 80 CM DE PAS AMB ACCESORIS, COL·LOCADA I PINTADAP- 72
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

€212,88UTGD10001 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, INCLOSA
CISTERNA I TOTES ELS ELEMENTS NECESSÀRIS

P- 73

(DOSCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

€45,36UTGD10002 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, INCLOSA
AIXETA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIS

P- 74

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

€791,41UGDD1P124 Pou de registre del tipus PR (pou de registre) de D 100 cm, de 2,00 m d'alçària, inclòs part proporcional
de base de formigó HM-15, anell d'entroncament amb tubs, con superior, i juntes d'estanqueïtat, segons
plànols.

P- 75

(SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

€149,11MLGDD1U150 SUPLEMENT PER MAJOR ALÇARIA DE 2.00 M DE POU DE REGISTRE DE D=100 CM, AMB ANELL
PREFABRICATS DE FORMIGO AP 100x115 , INCLOS PART PROPORCIONAL DE GRAONS

P- 76

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CENTIMOS)

€158,64UGDD1U200 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE 60 CM DE FUNDICIÓ DÚCTIL PER A
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 TM I PESTELL DE SEGURETAT

P- 77

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€116,75UGDK2A6F3 PERICÓ DE40 X 40 AMB PARETS DE 15 CM DE MAO CALAT ARREBOSSAT AMB MORTER I
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOENT BASTIMENT I TAPA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL

P- 78

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

€26,86MGFA10149 TUB SANITARI DE PVC DN 110 PER DESGUASOS, INCLÒS COLZESP- 79
(VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

€24,61MGFB20315 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DN 315 DOBLE CAPA
CORRUGAT, AMB UNIÓ AMB MANEGUET, INCLOSES PROVES D'ESTANQUEITAT FINS A UN MÀX.
DEL 40% ENTRE POUS DE REGISTRE.

P- 80

(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

€1.315,47UTGG0001 SUBMINISTRE I COL.LOCACÓ DE PORTA DE XAPA METÀL.LICA DE 5 X 1,90 METÀL.LICA, CAPA
DE PINTURA ANTIOXIDANT I CAPA DE PINTURA COLOR RAL

P- 81

(MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

€38,36MLGG0002 CONSTRUCCIÓ DE TANCA AMB REIXAT PLASTIFICAT DE 2,00 M D'ALÇADA AMB POSTES CADA
3 M I P.P DE TENSORS CORRESPONENT

P- 82

(TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

€42,68UGR0PAR05 SUBMINISTRE I PLANTACIÓ D'ARBUST GRAN, INCLÒS PRIMER REGP- 83
(CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

€3,09M3GR0PAR06 ESTESA DE TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA SOBRE TALUSSOS DE TERRAPLENS I
DESMUNTS DE QUALSEVOL PENDENT I ALÇADA, INCLÒS CÀRREGA, TRANSPORT AL LLOC
D'APLEC FINS AL LLOC D'UTILITZACIÓ I REFINAT MANUAL DELS TALUSSOS

P- 84

(TRES EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

€1,55M2GR0PHI01 HIDROSEMBRA AMB BARREJA DE LLAVORS SELECCIONADA, ADOB I COBERTURA DE MULCHP- 85
(UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
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€3.630,37UPA000002 UNITAT DE REPOSICIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA AFECTADA, CONSISTENT EN EL DESPLAÇAMENT
DE PAL I RECOL·LOCACIÓ FORA DE L'ÀMBIT DE L'OBRA, SEGONS QUEDA DEFINIT ALS
PLÀNOLS CORRESPONENTS

P- 86

(TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

€9,36MUEAP001 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, CONSISTENT EN
CANONADA PE-100 DN-40 (1-1/4'') PN-16, AMB VALVULERIA, COLZES I PETIT MATERIAL DE
CARGOLERIA INCLÒS

P- 87

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

€457,91UUEAP002 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE A L'E.D.A.R., SEGONS
PRESCRIPCIONS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, INCLOENT CONNEXIÓ A LA XARXA
D'ABASTAMENT, ARMARI, COMPTADOR I DRETS D'ESCOMESA, SEGONS NORMES DE LA
COMPANYIA

P- 88

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

€396,16UTUEAP003 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE DN 50P- 89
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

€13.154,41PAXPA20001 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL COMPLIMENT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITATP- 90
(TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

Barcelona, juliol de 2011.

    
L´autor del projecte:

                                           

                          

Alexandre Monsó Varona 
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UTAD2EMU Escomesa en Baixa Tensió                           EDAR
               Tensió   III a 380 V
                Potència= 35 kW

P- 1  €162.013,71

Sin descomposición 162.013,71 €

UTAD3CMU Centre de seccionament i mesura
            Quadre de comptadors i protecció
            Potència= 31,5 kW             T2

P- 2  €1.871,72

Sin descomposición 1.871,72 €

UTAD3EMU Equip de compensació d'energia reactiva
               Amb bateria de condensadors per a correcció 
               Automàtic

P- 3  €2.807,58

Sin descomposición 2.807,58 €

UTAD5QMU Quadre elèctric general                   39        P- 4  €29.198,84

Sin descomposición 29.198,84 €

UTAD7CMU Cablejat a quadre general
           De quadre de comptadors a quadre elèctric general

P- 5  €1.325,80

Sin descomposición 1.325,80 €

UTAD8CMU Cablejat de quadre a receptors        39
              Potència i maniobra

P- 6  €25.244,83

Sin descomposición 25.244,83 €

UTAD8XMU Xarxa de conexió a terraP- 7  €1.013,85

Sin descomposición 1.013,85 €

UTAE1EMU Enllumenat interior de l'edificiP- 8  €1.559,76

Sin descomposición 1.559,76 €

UTAE2LMU Llumeneres murals per a exterior
             Actuació automàtica
                       - per cèl·lula fotoelèctica
                       - per proximitat        sobre llumenera a la façana

             Focus: per interruptor, apagada automàtica a la mitja hora

P- 9  €561,52

Sin descomposición 561,52 €

UTAS2PMU Sistema de protecció contra sobretensions permanents
              Protecció contra:            - sobretensions de companyia
                                                     - infratensions de companyia
                                                     - corrents de fuga
              Muntatge a quadre
              Reconnexions automàtiques
              Programable
              CIRPROTEC OVERCHECK 

P- 10  €2.183,68

Sin descomposición 2.183,68 €
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UTAS3PMU Equipament de protecció de sobretensions puntuals

         
           1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
                    Per a línies trifàsiques classe 1
                    Nivell de protecció 4 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 100 kA
                    Temps de resposta < 100 ns

            1 CIRPROTEC CS4 -40/400
                    Per a línies trifàsiques classe 2
                    Nivell de protecció 1,5 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 40 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC 
               
             3 CIRPROTEC DM1-230
                    Per a línies monofàsiques classe III
                    Nivell de protecció 1,2 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 5 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             2 CIRPROTEC DIN24V-2C
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a camp
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             3 CIRPROTEC DIN24V-2G2
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a Sonda O2 + Cabalímetre + sistema de comunicació.

            1 CIRPROTEC DIN-RTC
                    Per a línia de xarxa telefònica convencional
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 200 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a l'entrada de la línia telefònica.

P- 11  €4.445,33

Sin descomposición 4.445,33 €

UTBA1MU Sonda d'oxigen dissolt
            E + H amb aspersor de neteja
            Sortides           O2: 0; 4-20 mA
                                    Tª:  0; 4-20 mA
            
            Pos   Servei                   Objecte controlat
            ------   -------------------------    ---------------------------------------
             A      Tanc d'aeració     Bufadors BER.01.A/B/C

P- 12  €2.687,62

Sin descomposición 2.687,62 €

UTBA2MU Sonda de potencial d'oxidació-reducció
            E+H amb aspersor de neteja
            Sortides          Redox 0; 4-20 mA

            Pos    Servei                Objecte controlat
            ------    ----------                ----------------------------------------
            A       Tanc d'aeració   Bufadors BER.01 A/B/C

P- 13  €2.687,62

Sin descomposición 2.687,62 €
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UTBB2MU Mesurador de cabal electromagnètic
           Cabal instantàni:    0, 4-20 mA
           Cabal totalitzat:      1 pols/m3
           E+H
           DN 80
           IP-68
           Electrònica separada i ubicada a camp i amb display

           Pos  Servei               Objecte controlat
           ------  ----------------------   ---------------------------------
           A      Cabal tractat                     

P- 14  €2.496,92

Sin descomposición 2.496,92 €

UTBC4MU Interruptor de nivell de bola (Level Switch Ball)
               AKO 

Pos              Servei                                   Objecte controlat
--------            -----------                               ---------------------------------
LSB.01.E      Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.F      Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C     
LSB.01.G     Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.H     Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C    
LSB.01.I       Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C           
LSB.01.J      Bombament  de purga                BCS.02.A
LSB.01.K      Bombament d'aigua de servei    GPC.01.A 

P- 15  €109,11

Sin descomposición 109,11 €

UTBCP1MU Interruptor de nivell per pressió
FILSA o similar

P- 16  €218,10

Sin descomposición 218,10 €

UTBD4MU Detectors d'obertura de portes
                De contacte directe

                DOP.01.A Sala de control
                DOP.01.B Sala de bufadors

P- 17  €109,11

Sin descomposición 109,11 €

UTBE5MU Manòmetre de Glicerina roscat
           0-0,8 bars

P- 18  €43,66

Sin descomposición 43,66 €

UTBF6MU Termòmetre d'Esfera Roscat
           0-100º

P- 19  €43,66

Sin descomposición 43,66 €

UTBG10MU Escomesa telefònica amb línia física                 EDAR
            Per a les comunicacions

P- 20  €1.261,28

Sin descomposición 1.261,28 €

UTBG9MU Sistema de comunicació remota
          Per enviar informació a la central
          Enviament d'informació periòdic
          Enviament d'alarmes de situació de la planta

P- 21  €6.239,07

Sin descomposición 6.239,07 €

UTBH11MU Sistema de control automàtic
              PLC
              Software
              

P- 22  €11.698,26
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Sin descomposición 11.698,26 €

UTBH9MU Sistema d'alimentació ininterrompuda 
                Per a PLC
                Per a les comunicacions

P- 23  €530,33

Sin descomposición 530,33 €

M3G2214102 EXCAVACIONS EN RASES I POUS AMB MITJANS MECÀNICS SENSE
MARTELL TRENCADOR, SOBRE MATERIAL TERRÓS, CÀRREGA O
ACOPI AL COSTAT DE LA RASA

P- 24  €7,67

Otros conceptos 7,67 €

M3G2214106 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS AMB P.P. DE
MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL TERRÓS AMB PRESÈNCIA
DE ROCA INFERIOR AL 50%, CÀRREGA

P- 25  €19,13

Otros conceptos 19,13 €

M3G2214107 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS DE MARTELL
TRENCADOR, SOBRE ROCA , CÀRREGA 

P- 26  €34,14

Otros conceptos 34,14 €

M3G2216101 EXCAVACIO I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL AMB MITJANS
MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO

P- 27  €17,81

Otros conceptos 17,81 €

m2G2241010 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICSP- 28  €2,49

Otros conceptos 2,49 €

M2G2241011 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE BASE DE TERRAPLÈP- 29  €1,02

B011P1000 AIGUA
Otros conceptos 1,02 €

M3G2260001 TERRAPLENAT AMB APORTACIÓ DE MATERIAL DE PRÈSTEC,
ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

P- 30  €15,72

B011P1000 AIGUA
B038P0001 TERRES DE PRÈSTEC ADEQUADES €14,15700

Otros conceptos 1,56 €

M3G2280001 REBLIMENT, COMPACTACIÓ I PICONATGE DE RASES, POUS I
FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PROPIA OBRA,
ACOPIAT A PEU DE RASA, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS
CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT
SOBRE PERFIL TEORIC

P- 31  €8,47

Otros conceptos 8,47 €

M3G2281341 REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA AL VOLTANT DE LA CANONADA
AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT
CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC

P- 32  €28,42

B031PU100 SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3 MM €25,62300
Otros conceptos 2,80 €

M3G228U015 FORMACIÓ DE BASE D'ASSENTAMENT AMB SORRA PER A
CANONADES DE SANEJAMENT, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

P- 33  €27,62

B011P1000 AIGUA
B031PU100 SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3 MM €25,62300

Otros conceptos 2,00 €
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M2G22D3011 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBUSTIVA AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO

P- 34  €0,70

Otros conceptos 0,70 €

M2G22D3012 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBOREA AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO, I AJUDES
MANUALS AMB MOTOSERRA

P- 35  €8,70

Otros conceptos 8,70 €

M3G2422331 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT D'EXCAVACIÓ, AMB UN
RECORREGUT DE FINS A 10 KM, AMB CAMIÓ DE 7 T, CARREGAT AMB
MITJANS MECÀNICS

P- 36  €10,77

Otros conceptos 10,77 €

M3G31511N3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/B/40/I, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT AMB
CUBILOT O BOMBA

P- 37  €139,41

B064P1060 FORMIGÓ HM-20/B/12/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

€90,05360

Otros conceptos 49,36 €

M3G32515H3 FORMIGÓ PER A MURS HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O
CUBILOT

P- 38  €145,57

B065P2051 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>275 KG/M3 CIMENT €88,00000
Otros conceptos 57,57 €

M3G32515H4 FORMIGÓ HM20 FABRICAT IN SITU A L'OBRA I ABOCAT AMB
CANALETA O CUBILOT

P- 39  €153,39

Otros conceptos 153,39 €

M3G32515H5 EXCECUCIÓ DE RECRESCUT AMB MORTER PER A FORMACIÓ DE
PENDENTS

P- 40  €127,58

Otros conceptos 127,58 €

UTG325JUNT CONNEXIÓ DE CANONADES (DN<400) A POUS PREFBRICATS I MURS
DELS DIFERENTS ELEMENTS DE L'EDAR. INCLOU JUNTA EXPANSIVA
D'ESTANQUEÏTAT I REJUNTAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ.

P- 41  €162,08

Sin descomposición 162,08 €

M3G325VH30 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O
CUBILOT

P- 42  €150,58

B065PVH30 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+H

€97,64190

Otros conceptos 52,94 €

KGG32B2101 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A ARMADURES 

P- 43  €1,58

B0A1P4200 FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM €0,02100
Otros conceptos 1,56 €

M2G32D1103 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS DE
BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE SUPORT PER A UNA ALÇÀRIA
DE TREBALL <=3 M

P- 44  €38,84

B0A3P1000 CLAU D'ACER €0,17600
B0D2P1030 AMORTITZACIO DE TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS €11,24000
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B0D6P25A0 PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS €3,76000
B0D8P1680 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS €7,46550
B0DZP0600 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS

METÀL.LICS, DE 50X250 CM
€0,47000

B0DZPA000 DESENCOFRANT €0,11200
Otros conceptos 15,62 €

M2G32D1104 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS
DE BASE RECTILÍNIA  PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M

P- 45  €31,93

B0A3P1000 CLAU D'ACER €0,35200
B0D2P1030 AMORTITZACIO DE TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS €14,05000
B0D8P1680 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS €7,46550
B0DZP0600 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS

METÀL.LICS, DE 50X250 CM
€0,47000

B0DZPA000 DESENCOFRANT €0,14000
Otros conceptos 9,45 €

M2G32D1106 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER A MURS
DE BASE RECTILÍNIA  PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 3 M A 6 M

P- 46  €35,44

B0A3P1000 CLAU D'ACER €0,17600
B0D2P1030 AMORTITZACIO DE TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS €11,24000
B0D8P1680 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS €7,46550
B0DZP0600 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS

METÀL.LICS, DE 50X250 CM
€0,47000

B0DZPA000 DESENCOFRANT €0,11200
Otros conceptos 15,98 €

M3G3C5VH30 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+H, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CANALETA

P- 47  €150,58

B065PVH30 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+H DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+H

€97,64190

Otros conceptos 52,94 €

M2G3CBJ601 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER ME 30 X 15 D: 10 - 10
B 500 T 6 X 2.2 UNE 36 092:1996 PER A ARMADURES

P- 48  €9,76

B0A1P4200 FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM €0,02800
Otros conceptos 9,73 €

M2G3J30001 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'EMMACAT DE PEDRA NATURALP- 49  €26,23

B044P2G00 BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE PEDRA
CALCÀRIA SENSE CLASSIFICAR

€14,06800

Otros conceptos 12,16 €

M2G3Z10010 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.

P- 50  €12,54

B060PU110 FORMIGÓ HM-15, DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT
MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA.

€8,31900

Otros conceptos 4,22 €

MG450T001 FORMACIÓ DE BAIXANT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ,
AMB BASE DE FORMIGÓ HM-15 INCLOSA, SEGONS PLÀNOLS

P- 51  €65,88

Sin descomposición 65,88 €
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M2G4E2561E PARET DE 20CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40x20x20 CM
R6 N/MM2 (58,86KP/CM2), DE SPLIT PER A REVESTIR, COL.LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4

P- 52  €61,93

B011P1000 AIGUA
B031P0040 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS €0,43070
B051P4301 CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS €0,00100
B0E244L1 BLOC SPLIT COLOR SORRA FORADAT LLIS, DE 40x20x20 CM, PER A

REVESTIR
€34,50000

Otros conceptos 27,00 €

M2G4LFFDPD SOSTRE DE 17+4CM, AMB REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT I
BIGUETES DE FORMIGÓ PRETENSAT DE 17/18 CM D'ALÇÀRIA, NO
INCLOU CAPA DE COMPRESSIÓ

P- 53  €45,71

B4LFP0402 BIGUETA DE FORMIGO PRETENSAT DE 17/18 CM D'ALÇARIA, AMB
ARMADURA ACTIVA DE TENSIO COMPRESA ENTRE 6125 I 9625 KP

€14,47500

B4LZP570H REVOLTONS DE MORTER DE CIMENT PER A UN INTEREIX DE 70
CM, I ALÇARIA DE 17 CM

€7,98000

Otros conceptos 23,26 €

M2G4LFFDPF FORMACIÓ COBERTA SOBRE FORJAT PLA AMB TABIQUETS
PERFORATS DE MAÓ, ENCADELLAT CERÀMIC, CAPA TIPUS
ONDULINE I ACABAT DE TEULA. 

P- 54  €45,32

B6BP0003 SUPERMACHEMBRAT €4,11400
B6BP0004 TEULA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ

IMPERMEABILITZANT TIPUS ONDULINE
€10,29600

B6BP0013 MAO DE DOBLE FORAT DE 8 CM DE GRUIX €5,51000
Otros conceptos 25,40 €

M2G5ZP0001 PARET DIVISSÒRIA DE 10 CM D'AMPLADA AMB TOTXANA DE 9X14X29
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

P- 55  €33,37

B011P1000 AIGUA
B031P0040 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS €0,43070
B051P4301 CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS €0,00060
B6BP0001 TOTXANA 9X14X29 €3,30000

Otros conceptos 29,64 €

MG7Z10001 JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ, COL·LOCADAP- 56  €14,65

B7J1U102 JUNTA HIDROXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ €10,44750
Otros conceptos 4,20 €

M2G8113612 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB
MORTER MIXT 1:0, 5:4, AMB ACABAT REMOLINAT

P- 57  €19,19

B070PA8B1 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB
380KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ DE VOLUM 1:0, 5:4

€1,73376

Otros conceptos 17,46 €

M2G8113613 ENGUIXAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB GUIX
AMB ACABAT EN LLANA

P- 58  €12,17

B070PA8B2 PASTA DE GUIX PER ENLLISCAR €0,76050
Otros conceptos 11,41 €

M2G8120001 SUBMINISTE I APLICACIÓ DE CAPA DE PINTURA PER INTERIORSP- 59  €5,35

B012P0001 DE PINTURA ACRÍLICA PER INTERIORS €0,96450
Otros conceptos 4,39 €

M2G820030 ENRAJOLAT DE PARET AMB RAJOLES DE GRES DE 30 X 30 CM I
CIMENT DE COLA GRIS

P- 60  €35,40

B051COLG CIMENT COLA GRIS €8,12000
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B6R30X30 RAJOLA DE GRES DE 30 X 30 CM €17,09120
Otros conceptos 10,19 €

m3G9311111 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 %
DEL PM

P- 61  €29,18

B011P1000 AIGUA
B037P2000 TOT-U ARTIFICIAL €26,95200

Otros conceptos 2,23 €

M3G9A20003 SUBMINISTRAMENT I EXTENSIO DE GRAVA DE 6 a 8 CM DE
DIAMETRE SEGONS DEFINICIO DEL PPTP.

P- 62  €31,72

B033P2300 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 60 A 80 MM €28,00000
Otros conceptos 3,72 €

MG9B10001 VORADA DE 9-12 X 20 CM, TIPUS T-1, DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ RECTES I CORBES, INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE
FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT
COL·LOCADA

P- 63  €20,32

B060PU110 FORMIGÓ HM-15, DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT
MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA.

€3,32760

B071B8001 MORTER M-80 €0,98390
B0D2P1030 AMORTITZACIO DE TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS €11,24000
B0DZP0600 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS

METÀL.LICS, DE 50X250 CM
€0,04700

B0DZPA000 DESENCOFRANT €0,02800
B9B11U04 PEÇA DE FORMIGÓ PER A VORADA, DE 9-12 X 20 CM, TIPUS T-1

SÈRIE 1a
€3,74850

Otros conceptos 0,95 €

M2G9E0001 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE 20X20X4 CM,
INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY, BASE DE FORMIGO
HM-20

P- 64  €31,99

B051P4301 CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS €0,00020
B064P1060 FORMIGÓ HM-20/B/12/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA

MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

€8,65900

B070PA8B1 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB
380KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ DE VOLUM 1:0, 5:4

€2,88960

B9E1U001 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm €5,18700
Otros conceptos 15,25 €

M2G9F0001 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ PRÈVIA DE
TERRAZO DE 40X40 AMB MORTER DE CIMENT 1:4

P- 65  €41,22

B9BP0001 PEÇA RECTANGULAR DE 40X40 DE PEDRA ARTIFICIAL €23,56000
Otros conceptos 17,66 €

M2G9J1V020 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS ECR-1P- 66  €0,26

B055U020 EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 60% DE BETUM, TIPUS ECR-1 €0,13800
Otros conceptos 0,12 €

UTGARA1911 PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER
GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL 1,60 M I ALÇADA FINS A 2,10 M,
DOBLE FULLA AÏLLANT INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA
INTERIOR I EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER PINTADA AL FORN,
ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4

P- 67  €1.029,23

Sin descomposición 1.029,23 €
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UTGARA1912 PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER
GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL 1,00M I ALÇADA FINS A 2,10
M,D'UNA FULLA , AÏLLANT INTERMIG TIPUS SANDWITCH, ACABADA
INTERIOR I EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER PINTADA AL FORN,
ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4

P- 68  €615,40

BAR1PDEA2 PORTA DE UNA SOLA FULLA DE MIDES 2,10 X1AMB BASTIMENT I
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER, AÏLLANT INTERMIG TIPUS
SANDWITCH, ACABADA INTERIOR I EXTERIORMENT AMB PLANXA
D'ACER PINTADA AL FORN, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT
1:4

€611,68000

Otros conceptos 3,72 €

M2GARA1913 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE FINESTRA DE FINS 0,80 M2 DE
CARPINTERIA D'ALUMINI NORMALITZADA ACABAT LACAT BLANC I
VIDRE LÀMINAT 6+6, INCLOSES FIXACIONS MECÀNIQUES

P- 69  €283,97

BAR1PDEA3 FINESTRA DE CARPINTERIA D'ALUMINI NORMALITZADA A BASE DE
MARC FIXE D'ESTRUCTURA TUBULAR I FINESTRES FIXES I
PRACTICABLES, ACABADA EN LACAT DE COLOR A ESCOLLIR I
VIDRE LÀMINAT DE 6+6.

€257,94000

Otros conceptos 26,03 €

UTGARA1914 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE REIXA D'ACER FORMADA PER
PASSAMÀ I RODÓ ACABAT PINTAT ANTIÒXID DE FINS 1 M2

P- 70  €209,84

BAR1PDEA4 REIXA D'ACER PINTAT FORMADA PER BARRES LLISSES DE 12 MM I
PASSAMÀ DE 30 X 6 MM

€178,83000

Otros conceptos 31,01 €

UTGARA1920 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI LACAT EN
BLANC, DE 0,80 A 1,00 M2 DE SECCIÓ, INCLÒS ACCESORIS

P- 71  €632,39

Sin descomposición 632,39 €

UTGARIP80 PORTA INTERIOR DE FUSTA DE 80 CM DE PAS AMB ACCESORIS,
COL·LOCADA I PINTADA

P- 72  €237,21

Sin descomposición 237,21 €

UTGD10001 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'INODOR DE PORCELLANA
VITRIFICADA, INCLOSA CISTERNA I TOTES ELS ELEMENTS
NECESSÀRIS

P- 73  €212,88

Sin descomposición 212,88 €

UTGD10002 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LAVABO DE PORCELLANA
VITRIFICADA, INCLOSA AIXETA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIS

P- 74  €45,36

Sin descomposición 45,36 €

UGDD1P124 Pou de registre del tipus PR (pou de registre) de D 100 cm, de 2,00 m
d'alçària, inclòs part proporcional de base de formigó HM-15, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, i juntes d'estanqueïtat, segons
plànols.

P- 75  €791,41

B060P1501 FORMIGO HM-15, CONSISTENCIA PLASTICA I GRANULAT MAXIM 20
MM, INCLOS TRANSPORT A L'OBRA

€24,81600

B071B8001 MORTER M-80 €4,91950
BDD1PU003 ANELL PREFABRICAT DE 60 CM D'ALÇARIA I D=120 CM €159,73000
BDD1PU0U5 BASE DE POU DE REGISTRE D 100 €390,78000
BDD1PU0UA CON PREFABRICAT DE REDUCCIO DE D=120 CM A D=60 CM €187,07000
BDDZP9001 GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT DE

300X300X300 MM
€13,68000

Otros conceptos 10,41 €

MLGDD1U150 SUPLEMENT PER MAJOR ALÇARIA DE 2.00 M DE POU DE REGISTRE
DE D=100 CM, AMB ANELL PREFABRICATS DE FORMIGO AP 100x115 ,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE GRAONS

P- 76  €149,11
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B071B8001 MORTER M-80 €1,47585
BDD1PU007 ANELL PREFABRICAT DE 100 CM D'ALÇARIA I D=100 CM €120,10000
BDDZP9001 GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT DE

300X300X300 MM
€20,52000

Otros conceptos 7,01 €

UGDD1U200 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE 60 CM DE
FUNDICIÓ DÚCTIL PER A CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 TM I
PESTELL DE SEGURETAT

P- 77  €158,64

B071B8001 MORTER M-80 €9,83900
BDDZP0002 BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 60 CM DE DIAMETRE, DE

FONERIA DUCTIL, PER A CARREGA DE RUPTURA DE 40 T I
PESTELL

€112,65000

Otros conceptos 36,15 €

UGDK2A6F3 PERICÓ DE40 X 40 AMB PARETS DE 15 CM DE MAO CALAT
ARREBOSSAT AMB MORTER I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I,
SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOENT BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL

P- 78  €116,75

B031P2500 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5 MM €0,54000
B060P1501 FORMIGO HM-15, CONSISTENCIA PLASTICA I GRANULAT MAXIM 20

MM, INCLOS TRANSPORT A L'OBRA
€33,08800

B064P1080 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

€42,12500

B0DFP8H0A MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE PERICO DE REGISTRE
DE 57X57X125 CM, PER A 150 USOS

€3,16000

B0F1PD2A1 MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR €7,00000
BDDZPTA40 MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DE 40 X 40 €23,40000

Otros conceptos 7,44 €

MGFA10149 TUB SANITARI DE PVC DN 110 PER DESGUASOS, INCLÒS COLZESP- 79  €26,86

Sin descomposición 26,86 €

MGFB20315 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE SANEJAMENT DE
POLIETILÈ DN 315 DOBLE CAPA CORRUGAT, AMB UNIÓ AMB
MANEGUET, INCLOSES PROVES D'ESTANQUEITAT FINS A UN MÀX.
DEL 40% ENTRE POUS DE REGISTRE.

P- 80  €24,61

BFB1PAAAA PART PROPORCIONAL DE PROBA D'ESTANQUEITAT ENTRE POUS
DE REGISTRE FINS UN MAX. DEL 40 %

€1,05000

BFB2P0315 TUB DE POLIETILÈ DE D.E.315 DOBLE CAPA CORRUGAT, UNIÓ AMB
MANEGUET

€19,77780

Otros conceptos 3,78 €

UTGG0001 SUBMINISTRE I COL.LOCACÓ DE PORTA DE XAPA METÀL.LICA DE 5 X
1,90 METÀL.LICA, CAPA DE PINTURA ANTIOXIDANT I CAPA DE
PINTURA COLOR RAL

P- 81  €1.315,47

Sin descomposición 1.315,47 €

MLGG0002 CONSTRUCCIÓ DE TANCA AMB REIXAT PLASTIFICAT DE 2,00 M
D'ALÇADA AMB POSTES CADA 3 M I P.P DE TENSORS
CORRESPONENT

P- 82  €38,36

Sin descomposición 38,36 €

UGR0PAR05 SUBMINISTRE I PLANTACIÓ D'ARBUST GRAN, INCLÒS PRIMER REGP- 83  €42,68

BR47P2005 ARBUST GRAN >1M €29,95000
Otros conceptos 12,73 €
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NÚMERO CÓDIGO UM   
DESCRIPCIÓN PRECIO

M3GR0PAR06 ESTESA DE TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA SOBRE
TALUSSOS DE TERRAPLENS I DESMUNTS DE QUALSEVOL PENDENT
I ALÇADA, INCLÒS CÀRREGA, TRANSPORT AL LLOC D'APLEC FINS AL
LLOC D'UTILITZACIÓ I REFINAT MANUAL DELS TALUSSOS

P- 84  €3,09

Otros conceptos 3,09 €

M2GR0PHI01 HIDROSEMBRA AMB BARREJA DE LLAVORS SELECCIONADA, ADOB I
COBERTURA DE MULCH

P- 85  €1,55

Otros conceptos 1,55 €

UPA000002 UNITAT DE REPOSICIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA AFECTADA,
CONSISTENT EN EL DESPLAÇAMENT DE PAL I RECOL·LOCACIÓ
FORA DE L'ÀMBIT DE L'OBRA, SEGONS QUEDA DEFINIT ALS
PLÀNOLS CORRESPONENTS

P- 86  €3.630,37

Sin descomposición 3.630,37 €

MUEAP001 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIÓ D'AIGUA
POTABLE, CONSISTENT EN CANONADA PE-100 DN-40 (1-1/4'') PN-16,
AMB VALVULERIA, COLZES I PETIT MATERIAL DE CARGOLERIA
INCLÒS

P- 87  €9,36

Sin descomposición 9,36 €

UUEAP002 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE
A L'E.D.A.R., SEGONS PRESCRIPCIONS DE LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, INCLOENT CONNEXIÓ A LA XARXA
D'ABASTAMENT, ARMARI, COMPTADOR I DRETS D'ESCOMESA,
SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA

P- 88  €457,91

Sin descomposición 457,91 €

UTUEAP003 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE DN 50P- 89  €396,16

Sin descomposición 396,16 €

PAXPA20001 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL COMPLIMENT DEL PLA DE
CONTROL DE QUALITAT

P- 90  €13.154,41

Sin descomposición 13.154,41 €

                       

Barcelona, juliol de 2011.

    
L´autor del projecte:

                                           

                          

Alexandre Monsó Varona 
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OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL COL·LECTORS01

SUBCAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22D3011 M2 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBUSTIVA
AMB MITJANS MECANICS I CARREGA MECANICA SOBRE
CAMIO (P - 34)

1.550,0000,70 1.085,00

2 G2216101 M3 EXCAVACIO I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL AMB
MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 27)

465,00017,81 8.281,65

3 G2214102 M3 EXCAVACIONS EN RASES I POUS AMB MITJANS
MECÀNICS SENSE MARTELL TRENCADOR, SOBRE
MATERIAL TERRÓS, CÀRREGA O ACOPI AL COSTAT DE
LA RASA (P - 24)

1.550,0007,67 11.888,50

4 G228U015 M3 FORMACIÓ DE BASE D'ASSENTAMENT AMB SORRA PER A
CANONADES DE SANEJAMENT, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC (P - 33)

62,00027,62 1.712,44

5 G2281341 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA AL VOLTANT DE LA
CANONADA AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS
A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A
COMPACTAR, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 32)

155,00028,42 4.405,10

6 G2280001 M3 REBLIMENT, COMPACTACIÓ I PICONATGE DE RASES,
POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA
PROPIA OBRA, ACOPIAT A PEU DE RASA, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL
TEORIC (P - 31)

1.860,0008,47 15.754,20

7 G2422331 M3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT  D'EXCAVACIÓ, AMB
UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM, AMB CAMIÓ DE 7 T,
CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS (P - 36)

620,00010,77 6.677,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 49.804,29

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL COL·LECTORS01

SUBCAPÍTOL CONDUCCIÓ02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GFB20315 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE SANEJAMENT
DE POLIETILÈ DN 315 DOBLE CAPA CORRUGAT, AMB
UNIÓ AMB MANEGUET, INCLOSES PROVES
D'ESTANQUEITAT FINS A UN MÀX. DEL 40% ENTRE POUS
DE REGISTRE. (P - 80)

620,00024,61 15.258,20

2 GDD1P124 U Pou de registre del tipus PR (pou de registre) de D 100 cm, de
2,00 m d'alçària, inclòs part proporcional de base de formigó
HM-15, anell d'entroncament amb tubs, con superior, i juntes
d'estanqueïtat, segons plànols. (P - 75)

22,000791,41 17.411,02

3 GDD1U150 ML SUPLEMENT PER MAJOR ALÇARIA DE 2.00 M DE POU DE
REGISTRE DE D=100 CM, AMB ANELL PREFABRICATS DE
FORMIGO AP 100x115 , INCLOS PART PROPORCIONAL DE
GRAONS (P - 76)

0,300149,11 44,73

4 GDD1U200 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE 60 CM
DE FUNDICIÓ DÚCTIL PER A CÀRREGA DE RUPTURA DE
40 TM I PESTELL DE SEGURETAT (P - 77)

22,000158,64 3.490,08

Euro
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5 G325JUNT UT CONNEXIÓ DE CANONADES (DN<400) A POUS
PREFBRICATS I MURS DELS DIFERENTS ELEMENTS DE
L'EDAR. INCLOU JUNTA EXPANSIVA D'ESTANQUEÏTAT I
REJUNTAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. (P - 41)

44,000162,08 7.131,52

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 43.335,55

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL COL·LECTORS01

SUBCAPÍTOL REPOSICIONS03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G31511N3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/B/40/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA (P -
37)

124,000139,41 17.286,84

2 G9J1V020 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS
ECR-1 (P - 66)

1.091,2000,26 283,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 17.570,55

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL MOVIMENT GENERAL DE TERRES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22D3012 M2 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBOREA
AMB MITJANS MECANICS I CARREGA MECANICA SOBRE
CAMIO, I AJUDES MANUALS AMB MOTOSERRA (P - 35)

2.044,5108,70 17.787,24

2 G2216101 M3 EXCAVACIO I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL AMB
MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 27)

329,20817,81 5.863,19

3 G2214106 M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%,
CÀRREGA (P - 25)

261,19019,13 4.996,56

4 G2241011 M2 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE BASE DE TERRAPLÈ
(P - 29)

1.646,0401,02 1.678,96

5 G2260001 M3 TERRAPLENAT AMB APORTACIÓ DE MATERIAL DE
PRÈSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS PLEC DE
CONDICIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC (P - 30)

1.219,82015,72 19.175,57

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 49.501,52

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL PRETRACTAMENT02

APARTAT MOVIMENT DE TERRES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors de La Granyanella (Segarra)

PRESUPUESTO Pág.:28/06/11 3Fecha:

1 G2214106 M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%,
CÀRREGA (P - 25)

159,90719,13 3.059,02

2 G2214107 M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
DE MARTELL TRENCADOR, SOBRE ROCA , CÀRREGA (P -
26)

38,06634,14 1.299,57

APARTATTOTAL 01.02.02.01 4.358,59

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL PRETRACTAMENT02

APARTAT ESTRUCTURES02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G3Z10010 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. (P -
50)

16,95012,54 212,55

2 G32D1103 M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE SUPORT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M (P - 44)

28,61038,84 1.111,21

3 G3C5VH30 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA
(P - 47)

8,620150,58 1.298,00

4 G7Z10001 M JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ,
COL·LOCADA (P - 56)

23,75014,65 347,94

5 G32D1104 M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA DE
TREBALL <=3 M (P - 45)

40,89531,93 1.305,78

6 G32D1106 M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA DE
TREBALL DE 3 M A 6 M (P - 46)

140,10035,44 4.965,14

7 G325VH30 M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P -
42)

29,948150,58 4.509,57

8 G32B2101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES  (P - 43)

2.936,2831,58 4.639,33

APARTATTOTAL 01.02.02.02 18.389,52

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL TRACTAMENT BIOLÒGIC03

APARTAT MOVIMENT DE TERRES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 G2214106 M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%,
CÀRREGA (P - 25)

343,57519,13 6.572,59

2 G2214107 M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
DE MARTELL TRENCADOR, SOBRE ROCA , CÀRREGA (P -
26)

38,17534,14 1.303,29

APARTATTOTAL 01.02.03.01 7.875,88

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL TRACTAMENT BIOLÒGIC03

APARTAT ESTRUCTURES02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G3Z10010 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. (P -
50)

76,35012,54 957,43

2 G32D1103 M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE SUPORT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M (P - 44)

12,45638,84 483,79

3 G3C5VH30 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA
(P - 47)

29,280150,58 4.408,98

4 G7Z10001 M JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ,
COL·LOCADA (P - 56)

29,16014,65 427,19

5 G32D1106 M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA DE
TREBALL DE 3 M A 6 M (P - 46)

320,70535,44 11.365,79

6 G325VH30 M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P -
42)

48,125150,58 7.246,66

7 G32B2101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES  (P - 43)

11.072,5111,58 17.494,57

APARTATTOTAL 01.02.03.02 42.384,41

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL TRACTAMENT BIOLÒGIC03

APARTAT ESCALES A REACTOR03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2214106 M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%,
CÀRREGA (P - 25)

2,17819,13 41,67

Euro
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2 G3Z10010 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. (P -
50)

1,25012,54 15,68

3 G32D1103 M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE SUPORT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M (P - 44)

2,60038,84 100,98

4 G3C5VH30 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA
(P - 47)

0,660150,58 99,38

5 G32D1104 M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA DE
TREBALL <=3 M (P - 45)

0,68031,93 21,71

6 G325VH30 M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P -
42)

0,208150,58 31,32

7 G32B2101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES  (P - 43)

88,1891,58 139,34

APARTATTOTAL 01.02.03.03 450,08

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL TRACTAMENT BIOLÒGIC03

APARTAT SORTIDA D'AIGUA TRACTADA04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2214106 M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%,
CÀRREGA (P - 25)

2,79519,13 53,47

2 G3Z10010 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. (P -
50)

1,27512,54 15,99

3 G32D1103 M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE SUPORT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M (P - 44)

0,84038,84 32,63

4 G3C5VH30 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA
(P - 47)

0,293150,58 44,12

5 G7Z10001 M JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ,
COL·LOCADA (P - 56)

7,80014,65 114,27

6 G32D1104 M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA DE
TREBALL <=3 M (P - 45)

7,13031,93 227,66

7 G325VH30 M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P -
42)

0,892150,58 134,32

Euro
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8 G32B2101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES  (P - 43)

90,3351,58 142,73

APARTATTOTAL 01.02.03.04 765,19

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL SITJA DE FANGS04

APARTAT MOVIMENT DE TERRES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2214106 M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%,
CÀRREGA (P - 25)

80,18119,13 1.533,86

APARTATTOTAL 01.02.04.01 1.533,86

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL SITJA DE FANGS04

APARTAT ESTRUCTURES02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G3Z10010 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. (P -
50)

18,49012,54 231,86

2 G32D1103 M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE SUPORT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M (P - 44)

8,20038,84 318,49

3 G3C5VH30 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA
(P - 47)

8,405150,58 1.265,62

4 G7Z10001 M JUNTA HIDROEXPANSIVA DE 2 X 2 CM DE SECCIÓ,
COL·LOCADA (P - 56)

13,60014,65 199,24

5 G32D1104 M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA DE
TREBALL <=3 M (P - 45)

122,40031,93 3.908,23

6 G325VH30 M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P -
42)

24,480150,58 3.686,20

7 G32515H4 M3 FORMIGÓ HM20 FABRICAT IN SITU A L'OBRA I ABOCAT
AMB CANALETA O CUBILOT (P - 39)

1,541153,39 236,37

8 G32B2101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES  (P - 43)

2.372,2731,58 3.748,19

APARTATTOTAL 01.02.04.02 13.594,20

Euro
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OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL EDIFICI D'EXPLOTACIÓ05

APARTAT MOVIMENT DE TERRES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2214106 M3 EXCAVACIONS EN DESMUNT AMB MITJANS MECÀNICS
AMB P.P. DE MARTELL TRENCADOR SOBRE MATERIAL
TERRÓS AMB PRESÈNCIA DE ROCA INFERIOR AL 50%,
CÀRREGA (P - 25)

37,99619,13 726,86

APARTATTOTAL 01.02.05.01 726,86

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL EDIFICI D'EXPLOTACIÓ05

APARTAT ESTRUCTURES02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G3Z10010 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. (P -
50)

43,26012,54 542,48

2 G32D1103 M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE SUPORT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M (P - 44)

80,17038,84 3.113,80

3 G3C5VH30 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA+H, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CANALETA
(P - 47)

17,087150,58 2.572,96

4 G32515H4 M3 FORMIGÓ HM20 FABRICAT IN SITU A L'OBRA I ABOCAT
AMB CANALETA O CUBILOT (P - 39)

0,567153,39 86,97

5 G32D1104 M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA DE
TREBALL <=3 M (P - 45)

7,50031,93 239,48

6 G325VH30 M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P -
42)

0,903150,58 135,97

7 G32B2101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES  (P - 43)

868,2821,58 1.371,89

APARTATTOTAL 01.02.05.02 8.063,55

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL EDIFICI D'EXPLOTACIÓ05

APARTAT TANCAMENTS EXTERIORS03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 G4E2561E M2 PARET DE 20CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE
40x20x20 CM R6 N/MM2 (58,86KP/CM2), DE SPLIT PER A
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (P -
52)

111,18561,93 6.885,69

2 GARA1911 UT PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS
D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL 1,60 M I
ALÇADA FINS A 2,10 M, DOBLE FULLA AÏLLANT INTERMIG
TIPUS SANDWITCH, ACABADA INTERIOR I
EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER PINTADA AL FORN,
ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (P - 67)

1,0001.029,23 1.029,23

3 GARA1912 UT PORTA AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS
D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLADA TOTAL 1,00M I
ALÇADA FINS A 2,10 M,D'UNA FULLA , AÏLLANT INTERMIG
TIPUS SANDWITCH, ACABADA INTERIOR I
EXTERIORMENT AMB PLANXA D'ACER PINTADA AL FORN,
ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (P - 68)

1,000615,40 615,40

4 GARA1913 M2 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE FINESTRA DE FINS 0,80
M2 DE CARPINTERIA D'ALUMINI NORMALITZADA ACABAT
LACAT BLANC I VIDRE LÀMINAT 6+6, INCLOSES
FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 69)

1,000283,97 283,97

5 GARA1920 UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI
LACAT EN BLANC, DE 0,80 A 1,00 M2 DE SECCIÓ, INCLÒS
ACCESORIS (P - 71)

1,000632,39 632,39

6 GARA1914 UT SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE REIXA D'ACER FORMADA
PER PASSAMÀ I RODÓ ACABAT PINTAT ANTIÒXID DE
FINS 1 M2 (P - 70)

2,000209,84 419,68

APARTATTOTAL 01.02.05.03 9.866,36

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL EDIFICI D'EXPLOTACIÓ05

APARTAT PARETS I ACABATS INTERIORS04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G5ZP0001 M2 PARET DIVISSÒRIA DE 10 CM D'AMPLADA AMB TOTXANA
DE 9X14X29 AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A
OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 55)

8,45033,37 281,98

2 G8113612 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
AMB MORTER MIXT 1:0, 5:4, AMB ACABAT REMOLINAT (P -
57)

91,07019,19 1.747,63

3 G8113613 M2 ENGUIXAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
AMB GUIX  AMB ACABAT EN LLANA (P - 58)

42,90012,17 522,09

4 G8120001 M2 SUBMINISTE I APLICACIÓ DE CAPA DE PINTURA PER
INTERIORS (P - 59)

42,9005,35 229,52

5 G820030 M2 ENRAJOLAT DE PARET AMB RAJOLES DE GRES DE 30 X
30 CM I CIMENT DE COLA GRIS (P - 60)

22,75035,40 805,35

6 G9F0001 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ
PRÈVIA DE TERRAZO DE 40X40 AMB MORTER DE CIMENT
1:4 (P - 65)

33,22041,22 1.369,33

7 GARIP80 UT PORTA INTERIOR DE FUSTA DE 80 CM DE PAS AMB
ACCESORIS, COL·LOCADA I PINTADA (P - 72)

1,000237,21 237,21

APARTATTOTAL 01.02.05.04 5.193,11

Euro
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OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL EDIFICI D'EXPLOTACIÓ05

APARTAT COBERTES05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4LFFDPF M2 FORMACIÓ COBERTA SOBRE FORJAT PLA AMB
TABIQUETS PERFORATS DE MAÓ, ENCADELLAT
CERÀMIC, CAPA TIPUS ONDULINE I ACABAT DE TEULA.
(P - 54)

45,47245,32 2.060,79

2 G4LFFDPD M2 SOSTRE DE 17+4CM, AMB REVOLTÓ DE MORTER DE
CIMENT I BIGUETES DE FORMIGÓ PRETENSAT DE 17/18
CM D'ALÇÀRIA, NO INCLOU CAPA DE COMPRESSIÓ (P -
53)

45,47245,71 2.078,53

APARTATTOTAL 01.02.05.05 4.139,32

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL EDIFICI D'EXPLOTACIÓ05

APARTAT DIVERSOS06

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD10001 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'INODOR DE
PORCELLANA VITRIFICADA, INCLOSA CISTERNA I TOTES
ELS ELEMENTS NECESSÀRIS (P - 73)

1,000212,88 212,88

2 GD10002 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LAVABO DE
PORCELLANA VITRIFICADA, INCLOSA AIXETA I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSÀRIS (P - 74)

1,00045,36 45,36

APARTATTOTAL 01.02.05.06 258,24

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL CONDUCCIONS06

APARTAT CANONADES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GFB20315 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE SANEJAMENT
DE POLIETILÈ DN 315 DOBLE CAPA CORRUGAT, AMB
UNIÓ AMB MANEGUET, INCLOSES PROVES
D'ESTANQUEITAT FINS A UN MÀX. DEL 40% ENTRE POUS
DE REGISTRE. (P - 80)

21,71024,61 534,28

2 GFA10149 M TUB SANITARI DE PVC DN 110 PER DESGUASOS, INCLÒS
COLZES (P - 79)

24,45026,86 656,73

APARTATTOTAL 01.02.06.01 1.191,01

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL CONDUCCIONS06

Euro
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APARTAT POUS DE REGISTRE02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GDD1P124 U Pou de registre del tipus PR (pou de registre) de D 100 cm, de
2,00 m d'alçària, inclòs part proporcional de base de formigó
HM-15, anell d'entroncament amb tubs, con superior, i juntes
d'estanqueïtat, segons plànols. (P - 75)

1,000791,41 791,41

2 GDD1U150 ML SUPLEMENT PER MAJOR ALÇARIA DE 2.00 M DE POU DE
REGISTRE DE D=100 CM, AMB ANELL PREFABRICATS DE
FORMIGO AP 100x115 , INCLOS PART PROPORCIONAL DE
GRAONS (P - 76)

0,400149,11 59,64

3 GDD1U200 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE 60 CM
DE FUNDICIÓ DÚCTIL PER A CÀRREGA DE RUPTURA DE
40 TM I PESTELL DE SEGURETAT (P - 77)

1,000158,64 158,64

4 G325JUNT UT CONNEXIÓ DE CANONADES (DN<400) A POUS
PREFBRICATS I MURS DELS DIFERENTS ELEMENTS DE
L'EDAR. INCLOU JUNTA EXPANSIVA D'ESTANQUEÏTAT I
REJUNTAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. (P - 41)

8,000162,08 1.296,64

5 GDK2A6F3 U PERICÓ DE40 X 40 AMB PARETS DE 15 CM DE MAO
CALAT ARREBOSSAT AMB MORTER I SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE LLIT DE SORRA,
INCLOENT BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL (P -
78)

2,000116,75 233,50

APARTATTOTAL 01.02.06.02 2.539,83

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL CONDUCCIONS06

APARTAT MOVIMENTS DE TERRES03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2214102 M3 EXCAVACIONS EN RASES I POUS AMB MITJANS
MECÀNICS SENSE MARTELL TRENCADOR, SOBRE
MATERIAL TERRÓS, CÀRREGA O ACOPI AL COSTAT DE
LA RASA (P - 24)

86,6447,67 664,56

2 G228U015 M3 FORMACIÓ DE BASE D'ASSENTAMENT AMB SORRA PER A
CANONADES DE SANEJAMENT, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC (P - 33)

5,50127,62 151,94

3 G2281341 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA AL VOLTANT DE LA
CANONADA AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS
A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A
COMPACTAR, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 32)

19,49128,42 553,93

4 G2280001 M3 REBLIMENT, COMPACTACIÓ I PICONATGE DE RASES,
POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA
PROPIA OBRA, ACOPIAT A PEU DE RASA, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL
TEORIC (P - 31)

70,8198,47 599,84

APARTATTOTAL 01.02.06.03 1.970,27

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

Euro
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SUBCAPÍTOL CONDUCCIONS06

APARTAT OBRES DE SORTIDA04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G3Z10010 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. (P -
50)

3,78012,54 47,40

2 G325VH30 M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-30/B/20/IIA+H DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P -
42)

1,422150,58 214,12

3 G32515H4 M3 FORMIGÓ HM20 FABRICAT IN SITU A L'OBRA I ABOCAT
AMB CANALETA O CUBILOT (P - 39)

2,571153,39 394,37

4 G32D1103 M2 ENCOFRAT A UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA I ESTRUCTURA DE SUPORT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL <=3 M (P - 44)

12,29038,84 477,34

5 G32D1104 M2 ENCOFRAT A DOS CARES AMB PLAFONS METÀL.LIC, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA PER A UNA ALÇÀRIA DE
TREBALL <=3 M (P - 45)

4,68031,93 149,43

6 G32B2101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, COM A MÀXIM 16 MM PER A
ARMADURES  (P - 43)

123,4441,58 195,04

7 G32515H5 M3 EXCECUCIÓ DE RECRESCUT AMB MORTER PER A
FORMACIÓ DE PENDENTS (P - 40)

0,065127,58 8,29

8 G3J30001 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'EMMACAT DE PEDRA
NATURAL (P - 49)

9,36026,23 245,51

APARTATTOTAL 01.02.06.04 1.731,50

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ07

APARTAT FERMS I PAVIMENTS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G32515H3 M3 FORMIGÓ PER A MURS HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I
ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P - 38)

66,600145,57 9.694,96

2 G3CBJ601 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER
ME 30 X 15 D: 10 - 10 B 500 T 6 X 2.2 UNE 36 092:1996 PER
A ARMADURES (P - 48)

518,0139,76 5.055,81

3 G9B10001 M VORADA DE 9-12 X 20 CM, TIPUS T-1, DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I CORBES,
INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2
DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I
TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA
(P - 63)

59,73020,32 1.213,71

4 G9E0001 M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE
20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL
TERRENY, BASE DE FORMIGO HM-20 (P - 64)

15,35031,99 491,05

Euro
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5 G9A20003 M3 SUBMINISTRAMENT I EXTENSIO DE GRAVA DE 6 a 8 CM
DE DIAMETRE SEGONS DEFINICIO DEL PPTP. (P - 62)

7,53031,72 238,85

6 G9311111 m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 98 % DEL PM (P - 61)

57,29129,18 1.671,75

APARTATTOTAL 01.02.07.01 18.366,13

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ07

APARTAT TANCAMENT EXTERIOR02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GG0001 UT SUBMINISTRE I COL.LOCACÓ DE PORTA DE XAPA
METÀL.LICA DE 5 X 1,90 METÀL.LICA, CAPA DE PINTURA
ANTIOXIDANT I CAPA DE PINTURA COLOR RAL (P - 81)

1,0001.315,47 1.315,47

2 GG0002 ML CONSTRUCCIÓ DE TANCA AMB REIXAT PLASTIFICAT DE
2,00 M D'ALÇADA AMB POSTES CADA 3 M I P.P DE
TENSORS CORRESPONENT (P - 82)

111,35038,36 4.271,39

APARTATTOTAL 01.02.07.02 5.586,86

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ07

APARTAT TALUSSOS03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450T001 M FORMACIÓ DE BAIXANT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-15 INCLOSA,
SEGONS PLÀNOLS (P - 51)

6,60065,88 434,81

2 G2241010 m2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS
MECÀNICS (P - 28)

515,1122,49 1.282,63

3 G2216101 M3 EXCAVACIO I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL AMB
MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 27)

154,53417,81 2.752,25

4 GR0PHI01 M2 HIDROSEMBRA AMB BARREJA DE LLAVORS
SELECCIONADA, ADOB I COBERTURA DE MULCH (P - 85)

515,1121,55 798,42

APARTATTOTAL 01.02.07.03 5.268,11

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ07

APARTAT AJARDINAMENT04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR0PAR06 M3 ESTESA DE TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA
SOBRE TALUSSOS DE TERRAPLENS I DESMUNTS DE
QUALSEVOL PENDENT I ALÇADA, INCLÒS CÀRREGA,
TRANSPORT AL LLOC D'APLEC FINS AL LLOC
D'UTILITZACIÓ I REFINAT MANUAL DELS TALUSSOS (P -
84)

4,5003,09 13,91

Euro
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2 GR0PAR05 U SUBMINISTRE I PLANTACIÓ D'ARBUST GRAN, INCLÒS
PRIMER REG (P - 83)

5,00042,68 213,40

APARTATTOTAL 01.02.07.04 227,31

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL ESCOMESES08

APARTAT AIGUA POTABLE01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22D3012 M2 ESBROSSADA DE TERRENY AMB VEGETACIÓ ARBOREA
AMB MITJANS MECANICS I CARREGA MECANICA SOBRE
CAMIO, I AJUDES MANUALS AMB MOTOSERRA (P - 35)

33,6008,70 292,32

2 G2216101 M3 EXCAVACIO I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL AMB
MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 27)

10,08017,81 179,52

3 G2214102 M3 EXCAVACIONS EN RASES I POUS AMB MITJANS
MECÀNICS SENSE MARTELL TRENCADOR, SOBRE
MATERIAL TERRÓS, CÀRREGA O ACOPI AL COSTAT DE
LA RASA (P - 24)

460,0557,67 3.528,62

4 G228U015 M3 FORMACIÓ DE BASE D'ASSENTAMENT AMB SORRA PER A
CANONADES DE SANEJAMENT, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC (P - 33)

46,46027,62 1.283,23

5 G2281341 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA AL VOLTANT DE LA
CANONADA AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS
A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A
COMPACTAR, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 32)

82,31528,42 2.339,39

6 G2280001 M3 REBLIMENT, COMPACTACIÓ I PICONATGE DE RASES,
POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA
PROPIA OBRA, ACOPIAT A PEU DE RASA, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL
TEORIC (P - 31)

377,2358,47 3.195,18

7 G2422331 M3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT  D'EXCAVACIÓ, AMB
UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM, AMB CAMIÓ DE 7 T,
CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS (P - 36)

107,66610,77 1.159,56

8 UEAP001 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIÓ
D'AIGUA POTABLE, CONSISTENT EN CANONADA PE-100
DN-40 (1-1/4'') PN-16, AMB VALVULERIA, COLZES I PETIT
MATERIAL DE CARGOLERIA INCLÒS (P - 87)

540,0009,36 5.054,40

9 UEAP003 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE DN 50
(P - 89)

1,000396,16 396,16

10 UEAP002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA
D'AIGUA POTABLE A L'E.D.A.R., SEGONS PRESCRIPCIONS
DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, INCLOENT
CONNEXIÓ A LA XARXA D'ABASTAMENT, ARMARI,
COMPTADOR I DRETS D'ESCOMESA, SEGONS NORMES
DE LA COMPANYIA (P - 88)

1,000457,91 457,91

APARTATTOTAL 01.02.08.01 17.886,29

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

Euro
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SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT09

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 AD3CMU UT Centre de seccionament i mesura
            Quadre de comptadors i protecció
            Potència= 31,5 kW             T2 (P - 2)

1,0001.871,72 1.871,72

2 AS3PMU UT Equipament de protecció de sobretensions puntuals

         
           1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
                    Per a línies trifàsiques classe 1
                    Nivell de protecció 4 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 100 kA
                    Temps de resposta < 100 ns

            1 CIRPROTEC CS4 -40/400
                    Per a línies trifàsiques classe 2
                    Nivell de protecció 1,5 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 40 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC 
               
             3 CIRPROTEC DM1-230
                    Per a línies monofàsiques classe III
                    Nivell de protecció 1,2 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 5 kA
                    Temps de resposta < 25 ns
                     Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             2 CIRPROTEC DIN24V-2C
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a camp
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a PLC + Sonda O2 + Cabalímetre.

             3 CIRPROTEC DIN24V-2G2
                    Per a línies de senyals analògics
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 40 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA

Per a Sonda O2 + Cabalímetre + sistema de
comunicació.

            1 CIRPROTEC DIN-RTC
                    Per a línia de xarxa telefònica convencional
                    Muntatge a quadre
                    Nivell de protecció 200 kV
                    Corrent d'impuls tipus llampec 10 kA
                    Per a l'entrada de la línia telefònica. (P - 11)

1,0004.445,33 4.445,33

3 AS2PMU UT Sistema de protecció contra sobretensions permanents
              Protecció contra:            - sobretensions de companyia
                                                     - infratensions de companyia
                                                     - corrents de fuga
              Muntatge a quadre
              Reconnexions automàtiques
              Programable
              CIRPROTEC OVERCHECK  (P - 10)

1,0002.183,68 2.183,68

4 AD3EMU UT Equip de compensació d'energia reactiva
               Amb bateria de condensadors per a correcció 
               Automàtic (P - 3)

1,0002.807,58 2.807,58

5 AD5QMU UT Quadre elèctric general                   39         (P - 4) 1,00029.198,84 29.198,84

Euro
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6 AD2EMU UT Escomesa en Baixa Tensió                           EDAR
               Tensió   III a 380 V
                Potència= 35 kW (P - 1)

1,000162.013,71 162.013,71

7 AD7CMU UT Cablejat a quadre general
De quadre de comptadors a quadre elèctric general (P -

5)

1,0001.325,80 1.325,80

8 AD8CMU UT Cablejat de quadre a receptors        39
              Potència i maniobra (P - 6)

1,00025.244,83 25.244,83

9 AD8XMU UT Xarxa de conexió a terra (P - 7) 1,0001.013,85 1.013,85

10 AE1EMU UT Enllumenat interior de l'edifici (P - 8) 1,0001.559,76 1.559,76

11 AE2LMU UT Llumeneres murals per a exterior
             Actuació automàtica
                       - per cèl·lula fotoelèctica
                       - per proximitat        sobre llumenera a la façana

Focus: per interruptor, apagada automàtica a la mitja
hora (P - 9)

1,000561,52 561,52

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.09 232.226,62

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA02

SUBCAPÍTOL INSTRUMENTACIÓ I CONTROL10

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 BA1MU UT Sonda d'oxigen dissolt
            E + H amb aspersor de neteja
            Sortides           O2: 0; 4-20 mA
                                    Tª:  0; 4-20 mA
            
            Pos   Servei                   Objecte controlat

------ -------------------------
---------------------------------------
             A      Tanc d'aeració     Bufadors BER.01.A/B/C
 (P - 12)

1,0002.687,62 2.687,62

2 BA2MU UT Sonda de potencial d'oxidació-reducció
            E+H amb aspersor de neteja
            Sortides          Redox 0; 4-20 mA

            Pos    Servei                Objecte controlat
            ------    ----------                ----------------------------------------
            A       Tanc d'aeració   Bufadors BER.01 A/B/C
 (P - 13)

1,0002.687,62 2.687,62

3 BB2MU UT Mesurador de cabal electromagnètic
           Cabal instantàni:    0, 4-20 mA
           Cabal totalitzat:      1 pols/m3
           E+H
           DN 80
           IP-68
           Electrònica separada i ubicada a camp i amb display

           Pos  Servei               Objecte controlat
           ------  ----------------------   ---------------------------------
           A      Cabal tractat                      (P - 14)

1,0002.496,92 2.496,92

4 BCP1MU UT Interruptor de nivell per pressió
FILSA o similar (P - 16)

1,000218,10 218,10

Euro
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5 BC4MU UT Interruptor de nivell de bola (Level Switch Ball)
               AKO 

Pos              Servei                                   Objecte controlat
-------- -----------
---------------------------------
LSB.01.E      Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.F      Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C     
LSB.01.G     Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C
LSB.01.H     Bombament d'elevació               BCS.01.A/B/C    
LSB.01.I Bombament d'elevació BCS.01.A/B/C

LSB.01.J      Bombament  de purga                BCS.02.A
LSB.01.K Bombament d'aigua de servei GPC.01.A (P -
15)

8,000109,11 872,88

6 BD4MU UT Detectors d'obertura de portes
                De contacte directe

                DOP.01.A Sala de control
                DOP.01.B Sala de bufadors

 (P - 17)

2,000109,11 218,22

7 BE5MU UT Manòmetre de Glicerina roscat
           0-0,8 bars (P - 18)

1,00043,66 43,66

8 BF6MU UT Termòmetre d'Esfera Roscat
           0-100º (P - 19)

1,00043,66 43,66

9 BG9MU UT Sistema de comunicació remota
          Per enviar informació a la central
          Enviament d'informació periòdic
          Enviament d'alarmes de situació de la planta (P - 21)

1,0006.239,07 6.239,07

10 BG10MU UT Escomesa telefònica amb línia física                 EDAR
            Per a les comunicacions (P - 20)

1,0001.261,28 1.261,28

11 BH9MU UT Sistema d'alimentació ininterrompuda 
                Per a PLC
                Per a les comunicacions (P - 23)

1,000530,33 530,33

12 BH11MU UT Sistema de control automàtic
              PLC
              Software
               (P - 22)

1,00011.698,26 11.698,26

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.10 28.997,62

OBRA PRESSUPOST  EDAR LA GRANYANELLA01

CAPITOL VARIS03

SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PA000002 U UNITAT DE REPOSICIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA AFECTADA,
CONSISTENT EN EL DESPLAÇAMENT DE PAL I
RECOL·LOCACIÓ FORA DE L'ÀMBIT DE L'OBRA, SEGONS
QUEDA DEFINIT ALS PLÀNOLS CORRESPONENTS (P - 86)

1,0003.630,37 3.630,37

2 XPA10001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I
SALUT (P - 0)

1,00018.062,49 18.062,49

3 XPA20001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL COMPLIMENT DEL
PLA DE CONTROL DE QUALITAT (P - 90)

1,00013.154,41 13.154,41

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 34.847,27

Euro



 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST 
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NIVELL 4: APARTAT Import

Apartat 01.02.02.01 MOVIMENT DE TERRES 4.358,59
Apartat 01.02.02.02 ESTRUCTURES 18.389,52

01.02.02 PRETRACTAMENTSubcapítol 22.748,11

Apartat 01.02.03.01 MOVIMENT DE TERRES 7.875,88
Apartat 01.02.03.02 ESTRUCTURES 42.384,41
Apartat 01.02.03.03 ESCALES A REACTOR 450,08
Apartat 01.02.03.04 SORTIDA D'AIGUA TRACTADA 765,19

01.02.03 TRACTAMENT BIOLÒGICSubcapítol 51.475,56

Apartat 01.02.04.01 MOVIMENT DE TERRES 1.533,86
Apartat 01.02.04.02 ESTRUCTURES 13.594,20

01.02.04 SITJA DE FANGSSubcapítol 15.128,06

Apartat 01.02.05.01 MOVIMENT DE TERRES 726,86
Apartat 01.02.05.02 ESTRUCTURES 8.063,55
Apartat 01.02.05.03 TANCAMENTS EXTERIORS 9.866,36
Apartat 01.02.05.04 PARETS I ACABATS INTERIORS 5.193,11
Apartat 01.02.05.05 COBERTES 4.139,32
Apartat 01.02.05.06 DIVERSOS 258,24

01.02.05 EDIFICI D'EXPLOTACIÓSubcapítol 28.247,44

Apartat 01.02.06.01 CANONADES 1.191,01
Apartat 01.02.06.02 POUS DE REGISTRE 2.539,83
Apartat 01.02.06.03 MOVIMENTS DE TERRES 1.970,27
Apartat 01.02.06.04 OBRES DE SORTIDA 1.731,50

01.02.06 CONDUCCIONSSubcapítol 7.432,61

Apartat 01.02.07.01 FERMS I PAVIMENTS 18.366,13
Apartat 01.02.07.02 TANCAMENT EXTERIOR 5.586,86
Apartat 01.02.07.03 TALUSSOS 5.268,11
Apartat 01.02.07.04 AJARDINAMENT 227,31

01.02.07 URBANITZACIÓSubcapítol 29.448,41

Apartat 01.02.08.01 AIGUA POTABLE 17.886,29
01.02.08 ESCOMESESSubcapítol 17.886,29

172.366,48

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 49.804,29
Subcapítol 01.01.02 CONDUCCIÓ 43.335,55
Subcapítol 01.01.03 REPOSICIONS 17.570,55

01.01 COL�LECTORSCAPITOL 110.710,39

Subcapítol 01.02.01 MOVIMENT GENERAL DE TERRES 49.501,52
Subcapítol 01.02.02 PRETRACTAMENT 22.748,11
Subcapítol 01.02.03 TRACTAMENT BIOLÒGIC 51.475,56
Subcapítol 01.02.04 SITJA DE FANGS 15.128,06
Subcapítol 01.02.05 EDIFICI D'EXPLOTACIÓ 28.247,44
Subcapítol 01.02.06 CONDUCCIONS 7.432,61
Subcapítol 01.02.07 URBANITZACIÓ 29.448,41
Subcapítol 01.02.08 ESCOMESES 17.886,29
Subcapítol 01.02.09 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 232.226,62
Subcapítol 01.02.10 INSTRUMENTACIÓ I CONTROL 28.997,62

01.02 ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLACAPITOL 483.092,24

Subcapítol 01.03.01 PARTIDES ALÇADES 34.847,27
01.03 VARISCAPITOL 34.847,27

628.649,90

Euro



Projecte constructiu de l´EDAR i dels col�lectors de La Granyanella (Segarra)

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:24/06/11 2Data:

NIVELL 2: CAPITOL Import

CAPITOL 01.01 COL�LECTORS 110.710,39
CAPITOL 01.02 ESTACIÓ DEPURADORA LA GRANYANELLA 483.092,24
CAPITOL 01.03 VARIS 34.847,27

01 Pressupost  EDAR La GranyanellaObra 628.649,90

628.649,90

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost EDAR La Granyanella 628.649,90
628.649,90

Euro



 

 

 

PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

628.649,90PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

37.718,996,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 628.649,90....................................................................................................................................

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 628.649,90....................................................................................................................................81.724,49

Subtotal 748.093,38

18,00 % IVA SOBRE 748.093,38....................................................................................................................................134.656,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 882.750,19€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUIT-CENTS VUITANTA-DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS )

Barcelona, juliol de 2011.

    
L´autor del projecte:

                                           

                          

Alexandre Monsó Varona 
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1 DOCUMENT 1. MEMÒRIA 
 

1.1 Objecte d’aquest Estudi 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant l’execució de 

les obres objecte d’aquest projecte, les previsions respecte a prevenció de riscs 

d’accidents i malalties professionals, en compliment del R.D. 1627/1.997, de 24 

d’octubre. 

Així mateix, mitjançant aquest Estudi de Seguretat i Salut, es compleix allò que 

s’estipula a l’article 16 de la Llei 31/1.995 pel que fa a l’obligació de planificar l’acció 

preventiva a partir d’una avaluació dels riscs per la seguretat i salut dels treballadors. 

 

1.2  Pla de Seguretat i Salut. 

L’empresa constructora adjudicatària del projecte, esdevindrà obligada a 

redactar el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb els sistemes organitzatius i 

procediments de treball propis, en compliment del R.D. 1627/1.997. 

 

1.3 Dades generals de l’obra. 

 

1.3.1 Descripció de l’obra. 

Les obres incloses en el present projecte són les corresponents a l’execució dels 

col·lectors i l’E.D.A.R. del Sistema de Sanejament de La Granyanella.  

 

1.3.2 Pressupost d’execució per contracte. 

El pressupost d’execució per contracte de l’obra ascendeix a 628.649,90 €, 

quantitat que s’especifica al document núm. 4 del present projecte. 

 

1.3.3 Termini d’execució. 

 

El termini d’execució de l’obra es de 10 mesos, com està indicat en la memòria 

del projecte. 

 

1.3.4 Mà d’obra que cal emprar. 

Es preveu un nombre de treballadors adequat a les dimensions de l’obra. 
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1.3.5 Pressupost del Estudi de Seguretat i Salut. 

El pressupost d’execució material del Pla de Seguretat i Salut ascendeix a la 

quantitat indicada en el pressupost del següent estudi. 

 

1.3.6 Unitats constructives que componen l’obra. 

- Replanteig i instal·lacions auxiliars. 

- Moviments de terra. 

- Excavació en rases. 

- Excavació en pous. 

- Col·locació de tubs. 

- Col·locació de prefabricats. 

- Enderrocaments. 

- Estructures: 

- de formigó 

- mixtes. 

- Tancaments: 

- tancaments cortina 

- tancaments interiors. 

- Cobertes. 

- Instal·lacions. 

- Acabats. 

 

 

1.3.7 Maquinària i equips auxiliars previstos. 

 
Maquinària. 
Es preveu la utilització de la maquinària següent: 

- pala carregadora 

- retroexcavadora 

- retroexcavadora mixta 

- traginadora de trabuc (dúmper) 

- camió de transport 

- grua mòbil autopropulsada 

- camió grua 

- camió 
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 - formigonera 

- vibradors elèctrics 

- vibradors pneumàtics 

- compressor 

- martells pneumàtics 

- serra de trepar per a fusta 

- equip de soldadura elèctrica 

- equip d’oxitallada 

- grua torre 

- muntacàrregues 

- maquinet elevador 

- plataforma telescòpica 

- formigonera elèctrica 

- bomba de formigó 

- serra de trepar per a material ceràmic 

- pistola de fixar claus 

- maquina de fregar elèctrica. 

 

 Equips auxiliars. 
- bastides tubulars 

- bastides al damunt de cavallets 

- escales de mà 

- cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat 

- cubilots 

- forqueta portapaleta 

- cindris 

- puntals 

- torretes d’encofrat 

- cova de soldador. 

 

1.4 Anàlisi de riscs professionals. 

 
1.4.1 Anàlisi de riscs a causa d’unitats constructives. 

 

En replanteig i instal·lacions auxiliars: 
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- Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Cops i projeccions. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

 En moviment de terres: 

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caigudes de materials i objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Esllavissament de les terres. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

En excavació en rases: 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caigudes de materials i objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Caiguda de materials damunt de l’operari. 

- Atropellament causat per maquinària i vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

En excavació en pous: 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caigudes de materials i objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Caiguda de materials damunt de l’operari. 

- Atropellament causat per maquinària i vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Pols. 

- Soroll. 
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 En col·locació de tubs: 

- Caiguda d’objectes o materials. 

- Caiguda de materials durant les operacions de col·locació. 

- Caiguda de persones a la rasa. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Talls en emprar les taules de serra circular. 

- Trepitjades d’objectes punxants. 

- Dermatitis causada pel contacte amb el formigó. 

- Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants. 

- Atrapament de les mans amb la canal d’abocada del formigó des del camió. 

- Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó. 

- Cops amb la mànega terminal de la bomba de formigó. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Esquitxos als ulls. 

- Electrocució causada per anul·lació de presa de terra o interruptors 

diferencials de la maquinària elèctrica. 

- Sobreesforç. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

 En col·locació de prefabricats: 

- Caigudes del personal al buit. 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Trepitjades d’objectes punxants. 

- Caigudes de materials o objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Talls causats per l’ús d’objectes i eines manuals. 

- Dermatitis causada pel contacte amb el ciment. 

- Talls causats per la utilització de màquines-eina. 

- Sobreesforços. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Esquitxos als ulls. 
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- Electrocució a causa de anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials 

de la maquinària elèctrica. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

En enderrocaments: 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caigudes de materials i objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Caiguda de materials damunt de l’operari. 

- Atropellament causat per maquinària i vehicles. 

- Sobreesforços. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

En estructures: 

- Caigudes de personal al buit. 

- Caiguda d’objectes o materials. 

- Caiguda de materials durant les operacions de desencofrat. 

- Caiguda de persones per la vora o buits de l’encofrat. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Talls en emprar les taules de serra circular. 

- Trepitjades d’objectes punxants. 

- Dermatitis causada pel contacte amb el formigó. 

- Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants. 

- Atrapament de les mans amb la canal d’abocada del formigó des del camió. 

- Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó. 

- Cops amb la mànega terminal de la bomba de formigó. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Esquitxos als ulls. 

- Electrocució causada per anul·lació de presa de terra o interruptors 

diferencials de la maquinària elèctrica. 

- Caiguda d’elements estructurals. 

- Caiguda de l’encofrat durant les maniobres d’ubicació o canvi. 
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- Talls i ferides causats per l’ús de rodons d’acer. 

- Aixafaments durant l’operació de descàrrega de la ferralla. 

- Ensopegades i torcements en caminar sobre les armadures. 

- Sobreesforços. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

En tancaments: 

- Caigudes del personal al buit. 

- Caiguda des d’alçada per les obertures de la planta. 

- Caiguda des d’alçada des del límit del forjat, en realitzar treballs de replanteig 

i primeres filades. 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Trepitjades d’objectes punxants. 

- Caigudes de materials o objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Talls causats per l’ús d’objectes i eines manuals. 

- Dermatitis causada pel contacte amb el ciment. 

- Talls causats per la utilització de màquines - eina. 

- Sobreesforços. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Esquitxos als ulls. 

- Electrocució a causa de l’anul·lació de presa de terra o interruptors 

diferencials de la maquinària elèctrica. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

En cobertes: 

- Caigudes del personal al buit. 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caiguda de persones per la coberta. 

- Caiguda de materials o objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Talls causats per l’ús d’objectes i eines manuals. 
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- Talls causats per la utilització de màquines - eina. 

- Sobreesforços. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Esquitxos als ulls. 

- Electrocució a causa de l’anul·lació de presa de terra o interruptors 

diferencials de la maquinària elèctrica. 

- Cremades causades per impermeabilitzacions en calent. 

- Cops o talls causats per l’ús de peces ceràmiques o de formigó. 

- Enfonsament de la superfície de recolzament. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

En instal·lacions: 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caigudes de persones des d’obertures interiors sense protecció. 

- Talls o cops causats per l’ús d’eines manuals. 

- Talls causats per l’ús de guies i conductors. 

- Sobreesforços. 

- Cremades. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Atrapament entre peces. 

- Talls causats per l’ús de fibra de vidre. 

- Talls causats per l’ús de xapes. 

- Dermatosi causada per contacte amb fibres. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

En acabats: 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Talls o cops causats per l’ús d’eines manuals. 

- Sobreesforços. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Talls als peus. 

- Cossos estranys als ulls. 
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- Dermatitis causada per contacte amb el ciment. 

- Dermatitis causada per contacte amb l’escaiola. 

- Intoxicació causada per diluents, coles, etc. 

- Talls amb arestes i vores tallants. 

- Trepitjades d’objectes punxants. 

- Incendi. 

- Talls a les mans, braços i peus durant el transport i ubicació manual del vidre. 

- Els derivats de la ruptura fortuïta de planxes de vidre. 

- Talls causats per la manipulació de carrils o guies. 

- Cops durant la manipulació de regles i planxes o plaques d’escaiola. 

- Contactes amb substàncies corrosives. 

- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

1.4.2 Anàlisi de riscs originats per instal·lacions alienes a l’obra. 

S’informarà a l’obra de les canalitzacions de gas, electricitat i telèfon que es 

veuran afectades, per poder contactar amb les diferents companyies, al objecte de 

preveure els desviaments necessaris. 

 

1.4.3 Anàlisi de riscs de danys a tercers. 

- L’obertura de rases pot provocar risc de caigudes de terceres persones. 

- Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres. 

 

1.4.4 Anàlisi de riscs causats per maquinària i equips auxiliars previstos. 

 
Maquinària 

En pala carregadora: 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 

- Atropellament de persones. 

- Cops amb la pala. 

- Bolc de la màquina. 

- Caiguda de materials. 

- Xoc amb d’altres vehicles. 
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 En retroexcavadora: 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 

- Atropellament de persones. 

- Cops amb la pala. 

- Bolc de la màquina. 

- Caiguda de materials. 

- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 

- Projecció d’objectes o partícules. 

- Xoc amb d’altres vehicles. 

 

En retroexcavadora mixta. 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 

- Atropellament de persones. 

- Cops amb la pala. 

- Bolc de la màquina. 

- Caiguda de materials. 

- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 

- Projecció d’objectes o partícules. 

- Xoc amb d’altres vehicles. 

 

En traginadora de trabuc (dúmper): 

 

- Bolc del vehicle. 

- Cops i contusions. 

- Caiguda a diferent nivell a causa del transport de persones al trabuc o al 

vehicle.  

- Col·lisions i atropellaments. 

- Els derivats de la vibració durant la conducció. 

- Cops de maneta durant la posada en marxa. 

 

En camió de transport: 

 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
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- Atropellament de persones. 

- Atrapaments en obrir o tancar la caixa. 

- Bolc del camió. 

- Xoc amb d’altres vehicles. 

 

 En camió grua: 

 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 

- Atropellament de persones. 

- Cops causats per la càrrega. 

- Els derivats de les operacions de manteniment. 

- Bolc del camió. 

- Xoc amb d’altres vehicles. 

- Caigudes d’elements hissats. 

 

En grua mòbil autopropulsada: 

- Bolc de la grua. 

- Atropellament de persones. 

- Atrapaments. 

- Els derivats de les maniobres de manteniment. 

- Contactes amb línies elèctriques. 

- Caiguda de l’estructura en muntatge. 

- Caigudes en pujar o baixar de la màquina. 

- Caiguda de la càrrega suspesa. 

 

 En camió formigonera: 

- Col·lisions i atropellaments. 

- Cops amb la canaleta d’abocada de formigó. 

- Bolc del vehicle. 

 

 En vibradors elèctrics: 

- Vibracions. 

- Contactes elèctrics. 

- Projecció de beurades. 
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En compressor: 

- Bolcs durant el transport. 

- Cops ocasionats per la descàrrega. 

- Soroll. 

- Ruptura de la mànega de pressió. 

- Per emanació de gasos tòxics del tub d’escapament. 

 

*En martells pneumàtics: 

- Lesions causades per la ruptura de les barres o punxons del trepant. 

- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 

- Projecció d’objectes o partícules. 

 

En serra de trepar per a fusta: 

- Talls als dits i a les mans. 

- Cops causats per rebuig o llançament de la peça que cal tallar contra l’operari. 

 

En serra de trepar per a material ceràmic: 

- Talls als dits i a les mans. 

- Talls causats pel rebuig o llançament de la peça que cal tallar contra l’operari. 

- Pols. 

 

En equip de soldadura elèctrica: 

- Derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 

- Derivats per la inhalació de vapors tòxics despresos a la fusió. 

- Ferides als ulls per cossos estranys. 

- Contactes elèctrics. 

 

En equip d’oxitallada: 

- Explosió. 

- Projeccions. 

- Cremades. 

- Derivats per la inhalació de vapors tòxics despresos a la fusió. 
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En grua torre: 

- Caiguda o bolc de la grua. 

- Caiguda de la càrrega suspesa. 

- Cops amb la càrrega suspesa. 

- Contactes elèctrics. 

 

En muntacàrregues: 

- Contactes elèctrics. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda de la càrrega per ruptura dels elements d’hissat. 

- Caiguda de persones des d’alçades (muntatge). 

- Caiguda de persones al buit (empenta o atrapament de la plataforma, pèrdua 

d’equilibri en abocar-se). 

- Caiguda de la plataforma. 

- Atrapaments. 

- Cops. 

- Contactes amb l’energia elèctrica. 

- Cops causats per objectes despresos durant l’elevació. 

 

En maquinet elevador: 

- Caiguda de l’operari o del maquinet al buit. 

- Cops amb el material elevat. 

- Caiguda de la càrrega suspesa. 

- Cargolat defectuós del cable de tracció al tambor. 

- Contacte elèctric. 

 

En plataforma telescòpica: 

- bolc de la màquina. 

- Caigudes des d’alçada. 

- Contactes elèctrics. 

 

En formigonera elèctrica: 

- Contactes elèctrics. 

- Atrapaments amb elements de transmissió. 
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- Atrapament amb paletes de mescla. 

 

 En bomba de formigó: 

- Taps o embussos a la canonada. 

- Cops amb la mànega terminal. 

- Col·lisions i atropellaments. 

 

En serra de trepar per a material ceràmic: 

 

- Talls als dits i a les mans. 

- Talls causats pel rebuig o llançament de la peça que cal tallar contra l’operari. 

- Pols. 

 

En pistola de fixar claus: 

 

- Alt nivell sonor del tret. 

- Tret accidental a persones. 

- Derivats de la manipulació dels cartutxos impulsors. 

- Projecció de partícules i claus. 

 

En màquina de fregar elèctrica: 

 

- Caigudes des d’alçada (a forjats). 

- Atrapament, cops o talls als peus causats per les aspes. 

- Contactes amb l’energia elèctrica. 

 

1.4.4.2. Equips auxiliars. 

 

En bastides tubulars: 

 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda de la bastida. 

- Caiguda d’objectes. 

- Atrapaments. 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Seguretat i Salut - Memòria 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  16 

 

En bastides sobre cavallets: 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda de la bastida. 

- Caiguda d’objectes. 

 

En escales de mà: 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Lliscament causat per recolzament incorrecte. 

- Bolc lateral causat per recolzament lateral. 

- Caiguda d’objectes. 

- Ruptura causada per defectes ocults. 

 

 En cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat: 

- Caiguda del material causada per ruptura dels elements d’hissat. 

- Caiguda del material causada per un eslingat incorrecte de la càrrega. 

 

En cubilots: 

- Caiguda de la càrrega. 

- Atrapaments. 

 

Forqueta portapaleta: 

- Caiguda de la càrrega. 

 

En cindris: 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda del cindri. 

- Caiguda d’objectes. 

- Atrapaments. 

 

En puntals: 

- Caigudes des d’alçada durant la instal·lació. 

- Caiguda dels puntals causada per una instal·lació incorrecta. 

- Caiguda dels puntals durant la maniobra de transport elevat. 
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- Cops durant la manipulació. 

- Atrapaments de dits durant l’extensió o retracció. 

- Caiguda dels elements als peus. 

- Ruptura del puntal. 

- Lliscament causat per manca de falca o clavaó. 

- Caiguda d’encofrats causada per una disposició incorrecta dels puntals. 

 

En torretes d’encofrat: 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda de la torreta. 

- Caiguda d’objectes. 

 

Cova de soldador: 

- Caiguda de personal. 

 

 

1.5  Prevenció de riscs professionals. 

 

 

1.5.1. Proteccions individuals. 

Les proteccions personals són l’equip que, d’una manera individualitzada, 

empra el treballador d’acord amb el treball que realitza. S’empren quan no és possible 

suprimir totalment el risc amb les proteccions col·lectives. Cal que siguin certificades 

C.E. i, si no n’hi hagués amb aquesta certificació, seran de qualitat adient. 

 

1.5.1.1. Protecció del cap. 

Caldrà que tot el personal, incloses les visites, empri cascs de seguretat no 

metàl·lics, classe EA-T.  

 

Aquests cascs hauran de tenir el cenyidor interior desmuntable i adaptable al 

cap de l’usuari. Disposaran de barballera per tal d’evitar-ne la caiguda en els treballs 

que ho requereixin. 
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1.5.1.2. Protecció de la cara. 

Aquesta protecció s’aconseguirà mitjançant pantalles, de les quals hi ha 

diferents tipus: 

 

A) pantalles abatibles amb arnès propi 

B) pantalles abatibles subjectes al casc 

C) pantalles amb protecció de cap incorporada 

D) pantalles de mà. 

 

1.5.1.3. Protecció de l’oïda. 

Quan el nivell de soroll sobrepassi els 80 decibels establerts com a límit per 

l’Ordenança, s’empraran cascs de protecció auditiva. 

 

1.5.1.3. Protecció de la vista. 

Es tindrà especial cura en aquest aspecte, a causa de la importància i el risc de 

lesió greu que comporta. Els riscs, entre d’altres, són: 

 

A) impacte de partícules o cossos sòlids 

B) acció de pols i fums 

C) projecció i esquitxos de líquids 

D) radiacions perilloses i enlluernaments. 

Els elements de protecció seran: 

 

A) ulleres de muntura universal amb oculars de protecció contra impacte i 

proteccions addicionals corresponents 

B) pantalles normalitzades i homologades per a soldadors. 

 

1.5.1.4. Protecció de les extremitats inferiors. 

S’empraran botes de cuir de bona qualitat, amb puntera i plantilla de resistència 

a la perforació, homologades classe III. 

 

Quan es treballi en terres humides i en posada a l’obra de formigó, s’empraran 

botes de goma vulcanitzades de mitjacanya, amb sola antilliscant i plantilla i puntera 

metàl·lica. 
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1.5.1.5. Protecció de les extremitats superiors. 

En aquest tipus de treball, la part més exposada a patir un accident són les 

mans. Per això, contra les lesions que pot produir el ciment, s’empraran guants de 

goma o neopré. Per a les contusions o talls que poguessin produir-se durant la 

descàrrega i moviments de materials i en la col·locació de la ferralla, s’empraran 

guants antitall. Per a treballs elèctrics, a més de les recomanacions de caràcter 

general, els operaris empraran guants aïllants de l’electricitat. 

 

1.5.1.6. Protecció de l’aparell respiratori. 

S’empraran adaptadors facials, de tipus careta, proveïts de filtres mecànics, 

amb capacitat mínima de retenció del 95%. 

 

1.5.1.7. Cinturó de seguretat. 

A tots els treballs d’altura serà obligatori l’ús del cintura de seguretat. Aquest 

tipus de cintura serà homologat. Portaran corda d’amarratge o salvavides de fibra 

natural o artificial, amb mosquetó per a subjectar-se. La longitud serà l’adient perquè 

no permeti una caiguda a un plànol inferior, superior a 1,50 m de distància. 

 

1.5.2. Proteccions col·lectives. 

 

Replanteig i instal·lacions auxiliars: 

 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius. 

- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 

- Tanques de limitació i protecció per a contenció de vianants i senyalització 

d’obstacles. 

- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització 

d’obres a l’exterior del recinte. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

 

Excavació en rases: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
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- Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a despreniments localitzats. 

- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de rases, etc. 

- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, 

passos de vianants, etc. 

- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 

- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització 

d’obres a l’exterior del recinte. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols.  

 

Excavació en pous: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a despreniments localitzats. 

- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització dels pous, etc. 

- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, etc. 

- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 

- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització 

d’obres a l’exterior del recinte. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols.  

 

Col·locació de tubs: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a 

llocs poc conflictius.  

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

 

Col·locació de prefabricats: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a 

llocs poc conflictius.  
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- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

 

Enderrocaments: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a despreniments localitzats. 

- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de caigudes de runes, 

etc. 

- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, 

passos de vianants, etc. 

- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 

- Baranes, de 90 cm, compostes de passamans, llistó intermedi i entornpeu, 

per a passos elevats, plataformes de treball, etc. 

- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització 

d’obres a l’exterior del recinte. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

- Marquesines o passadissos de seguretat; per a protegir passos de la 

caiguda de runes. 

- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols.  

 

 Estructura: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta d’abalisament; fonamentalment per a senyalització de forats superiors 

pels qual es poguessin produir caigudes de materials i objectes. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

- Xarxes de protecció horitzontals; per a forats del forjat que calgui deixar 

oberts per tal d’entrar materials, escales, etc. Seran de poliamida i se subjectaran a les 

jàsseres amb cargols adients, de manera que sigui fàcil de retirar-les.  

- Baranes; per a forats interiors de forjat i terrasses. Se’n col·locaran de 

metàl·liques abans de formigonar el forjat, subjectades on sigui possible amb 

guardacossos. 
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- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a soldadors i treballs a 

la vora del forjat. 

- Xarxes; per a protecció de la vora del forjat. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització de baranes i avisos a 

llocs poc conflictius.  

- Escales; per a l’accés als encofrats, preferiblement acoblades a bastides 

tubulars. 

 

Tancaments: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a 

llocs poc conflictius.  

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

- Baranes; a la vora del forjat, per tal de prevenir caigudes des d’alçada i a 

bastides per a tancaments interiors, quan sobrepassin els dos metres d’alçada. 

- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; col·locats entre pilars, per 

al personal que rebi les peces, allà on no es pugui col·locar barana. 

 

Cobertes: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

- Xarxes verticals; per a protecció de la vora del forjat. 

- Baranes; de 90 cm, compostes de passamà, llistó intermedi i entornpeu, per a 

la vora del forjat. 

- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a treballs puntuals allà 

on no es pugui col·locar una altra protecció col·lectiva. 

 

Instal·lacions: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
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- Baranes; de 90 cm, compostes de passamà, llistó intermedi i entornpeu, per a 

la vora del forjat. 

- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a treballs puntuals allà 

on no es pugui col·locar una altra protecció col·lectiva. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització de baranes, 

d’aplegaments i avisos a llocs poc conflictius.  

- Il·luminació artificial; els llocs de treball on no hi hagi llum natural 

s’il·luminaran amb una intensitat mínima de 100 lux. 

 

Acabats: 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització de baranes, 

d’aplegaments i avisos a llocs poc conflictius.  

- Baranes; de 90 cm, compostes de passamà, llistó intermedi i entornpeu, per a 

la vora del forjat. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de 

Senyalització de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a treballs puntuals allà 

on no es pugui col·locar una altra protecció col·lectiva. 

- Il·luminació artificial; els llocs de treball on no hi hagi llum natural 

s’il·luminaran amb una intensitat mínima de 100 lux. 

 

1.5.3. Prevenció contra el foc. 

 

Se seguiran les següents mesures de seguretat: 

- Designar un equip especialment format per a l’ús dels mitjans d’extinció. 

- Tallar el corrent des del quadre general, per tal d’evitar curt circuits un cop 

acabada la jornada laboral. 

- Prohibir fumar a les zones de treball on hi hagi un perill evident d’incendi, a 

causa dels materials que s’emprin. 

- Prohibir el pas a persones alienes a l’obra. 
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1.5.4. Prevenció de riscs causats per la utilització de maquinària i equips. 

 

1.5.4.1. Maquinària. 

 

En pala carregadora 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- És prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

- Es tindrà especial cura en circular per terrenys irregulars o sense 

consistència. 

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

terrenys secs. 

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

tal d’evitar bolcs. 

- És terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar 

els 20 km/hora. 

- És terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 

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

conduir. 

 

En retroexcavadora: 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- És prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

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

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

terrenys secs. 

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

tal d’evitar bolcs. 

- És terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar 

els 20 km/hora. 

- És terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 

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

conduir. 

- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 

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

col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 

 

En retroexcavadora mixta: 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- És prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

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

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

terrenys secs. 

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

tal d’evitar bolcs. 

- És terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar 

els 20 km/hora. 

- És terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 

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

conduir. 

- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 

seguretat. 

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

col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 

 

En traginadora de trabuc (dúmper): 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- És prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

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

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

terrenys secs. 

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

tal d’evitar bolcs. 

- És terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar 

els 20 km/hora. 

- És terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 

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

conduir. 
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En camió de transport: 

- Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 

- L’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial 

esment al compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització disposada. 

- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 

seguretat. 

- Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 

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

instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 

- L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant 

escaleta metàl·lica. 

 

En camió grua: 

- Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 

- L’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial 

esment al compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització disposada. 

- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 

seguretat. 

- Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 

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

instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 

- L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant 

escaleta metàl·lica. 

- Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 

cm de gruix, per tal d’emprar-los com a elements de repartiment. 

- És prohibit de sobrepassar la Càrrega admesa pel fabricant de la grua, en 

funció de la longitud en servei del braç. 

- És prohibit de romandre o de realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 

- El ganxo portarà pestell de seguretat. 

- Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus elements auxiliars. 
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En grua mòbil autopropulsada: 

- Les grues tindran al dia el llibre de manteniment, en prevenció del risc 

mecànic. 

- Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 

cm. De gruix, per tal d’emprar-los com a elements de repartiment. 

- És prohibit de sobrepassar la Càrrega màxima admesa pel fabricant de la 

grua, en funció de la longitud en servei del braç. 

- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 

seguretat. 

- Se situarà sempre en terrenys segurs i estables. 

- És prohibit de romandre o realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 

- No s’emprarà mai per al transport de persones. 

- No es realitzaran mai tirs oblics. 

- Quan el vent sigui superior a 70 km/h, se suspendran les maniobres. 

- Es comprovaran periòdicament els elements d’hissat. 

- El ganxo portarà pestell de seguretat. 

- Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus  

 

Camió formigonera: 

- No s’aturarà a recolzades o revolts de poca visibilitat. 

- Es provaran els frens desprès de netejar-lo o de circular per zones molles. 

- No circularà amb la canaleta solta. 

- Es maniobrarà lentament mentre es descarrega el formigó als talls. 

- No es farà marxa enrera sense assegurar-se que el camí estigui lliure. 

- Si es bascula formigó en pendents, s’assegurarà el bon funcionament del fre 

de mà i es falcarà el vehicle de manera adient.  

- Si el conductor és absent, no es deixaran les claus posades. 

- Es pararà especial atenció en circular per terrenys irregulars o sense 

consistència. 

- S’empraran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon 

funcionament de les llums. 
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Vibradors elèctrics: 

- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma 

i presa de terra, la resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la sensibilitat 

del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24V. 

- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 

 

En compressors: 

- El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts. 

- El compressor romandrà en estació amb la llança d’arrossegament en posició 

horitzontal. 

- Les carcasses protectores estaran tancades. 

- Els recipients de pressió es protegiran del sol o d’altres fonts de calor. 

- Les mànegues es protegiran dels cops, del pas de vehicles, etc. 

- Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor 

aturat. 

- Les mànegues que cal emprar estaran en perfectes condicions d’ús i es 

rebutjaran les que s’observin deteriorades o esquerdades. 

- Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racords de pressió. 

 

En martells pneumàtics: 

- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 

- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixen les vibracions. 

- Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables.  

 

- Estaran equipats amb un atenuador de so interior o exterior. 

- No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l’aire. 

- Es comprovarà l’acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc., amb el 

martell. 

- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d’atac amb el punxó. 

 

En serra de trepar per a fusta: 

- Serà utilitzada per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús., Que 

haurà d’estar autoritzat per a emprar-la. 
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- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles 

projeccions als ulls o a la cara. 

- El dispositiu de posada en marxa ha d’ésser situat a l’abast de l’operari, però 

de tal manera que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment. 

- La fulla de la serra serà d’excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i 

estreta perquè no es descentri ni es mogui durant el treball. 

- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. 

Al damunt de la taula, es protegirà la part posterior amb un ganivet divisor i la part 

anterior amb un cobertor regulable. 

 

En equip de soldadura elèctrica: 

- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma 

i presa de terra, la resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la sensibilitat 

del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24V. 

- L’operari emprarà ulleres de protecció, mandil de cuir, maniguets i polaines. 

- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per a 

intempèrie i l’establiment de connexions a borns mitjançant clavilla. 

 

En equip d’oxitallada: 

- S’emprarà sempre amb vàlvules antiretrocés. 

- L’operari emprarà ulleres de protecció, mandil de cuir, maniguets i polaines. 

- Les vàlvules de les ampolles estaran protegides per la caperutxa 

corresponent. 

- No es barrejaran ampolles de gasos diferents. 

- Es controlarà l’estat de les mànegues, per tal de prevenir fuites de gasos. 

 

En grua torre: 

- Els materials de la grua s’ajustaran, pel que fa a qualitat i establiment de la 

seva vida mitjana, a allò disposat per les Normes UNE 58, 101, 102, 103 i 104. 

- El muntatge serà realitzat per una empresa especialitzada que lliurarà un 

informe per escrit del muntatge adient i del funcionament correcte de la grua. 

- No s’emprarà mai per a transport de persones. 

- No es realitzaran mai tirs oblics. 

- Quan el vent sigui superior a 60 km/h, se suspendran les maniobres. 
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- En acabar la jornada, es deixarà la ploma en penell. 

- Les parts metàl·liques es connectaran a terra. 

- Es comprovaran periòdicament els elements d’hissat. 

- El ganxo portarà pestell de seguretat. 

- Revisió, almenys semestral, de la grua i dels seus elements auxiliars. 

 

En muntacàrregues: 

- Es protegirà amb un interruptor diferencial de 300 mA i presa de terra adient. 

- Es tancarà per la part inferior d’on discorri verticalment, de tal manera que no 

sigui possible l’accés dels operaris. 

- Només funcionarà quan les portes estiguin tancades, i no es podran obrir 

excepte quan l’elevador sigui al nivell de la porta. 

- És prohibit d’emprar-lo per tot allò que no sigui transportar càrregues. 

- S’instal·larà una visera protectora a base de taulons (de 9 cm o similar, 

segons càlcul), al damunt d’una estructura d’angular en l’accés a la plataforma del 

muntacàrregues per a la protecció d’impactes causats per caiguda de materials; de tal 

manera que permeti a l’operador de seguir visualment la trajectòria d’aquesta 

plataforma al llarg de tot el seu recorregut. 

- S’instal·laran passarel·les sòlides d’unió per al desembarcament, càrrega i 

descàrrega del muntacàrregues, a cada planta, limitades lateralment per baranes 

sòlides de 90 cm d’alçada formades per passamà, llistó intermedi i entornpeu. 

- Diàriament, el Vigilant de Seguretat (o una altra persona qualificada) efectuarà 

una revisió de l’estat dels cables, frens, dispositius elèctrics i portes dels 

muntacàrregues. 

- Les tasques de manteniment i ajustatge dels muntacàrregues d’aquesta obra 

es realitzaran en posició de màquina aturada. 

- La plataforma es carregarà amb el material que cal elevar repartit 

uniformement, de tal manera que s’asseguri que no hi haurà caigudes durant el 

recorregut. 

- Les plataformes del muntacàrregues d’aquesta obra estaran envoltades d’una 

barana angular de 1,20 m d’alçada, amb les obertures cobertes amb malla metàl·lica 

electrosoldada en quadrícula mínima de 4 x 4 cm. 

- En aquesta obra es comprovarà diàriament el bon funcionament del disjuntor 

diferencial selectiu instal·lat al quadre elèctric de cada muntacàrregues. Si no respon 
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al test, el muntacàrregues romandrà immediatament fora de servei fins que l’errada 

quedi reparada. 

- Els muntacàrregues fora de servei temporal se senyalitzaran mitjançant la 

instal·lació d’un rètol amb la llegenda següent: 

APARELL FORA DE SERVEI PER AVARIA, NO EL CONNECTEU. 

- Els muntacàrregues que cal emprar en aquesta obra estaran dotats d’un 

RÈTOL informatiu amb la llegenda següent: 

CARREGA MÀXIMA .............. Kg. 

En cap moment se sobrepassarà la càrrega assenyalada al Rètol. 

- S’instal·larà un Rètol amb la llegenda: 

ES PROHIBIT QUE PUGIN LES PERSONES 

penjat de la porta de tancament a cada cota, a nivell d’aturada dels 

muntacàrregues. 

- En aquesta obra, els elements mecànics del motor de cada muntacàrregues 

estaran coberts mitjançant una carcassa protectora contra atrapaments i caiguda 

d’objectes que poguessin malmetre o causar accidents a l’aparell. 

- Els muntacàrregues que cal emprar en aquesta obra estaran dotats de 

desconnexió automàtica si hi hagués obstacles a la línia de desplaçament de la 

plataforma. 

- S’instal·larà una botzina d’avís o de reenviament de la plataforma del 

muntacàrregues. 

- Les plataformes i els llocs de desembarcament s’il·luminaran amb energia 

elèctrica per tal de prevenir accidents causats per punts obscurs. 

 

Maquinet elevador: 

- Se n’assegurarà l’estabilitat mitjançant un ancoratge adient. 

- Disposarà de limitador final de carrera d’elevació de ganxo. 

- El ganxo disposarà de pestell de seguretat. 

- La càrrega màxima útil s’indicarà de manera clara i destacada. 

- Es col·locaran els elements necessaris per tal d’evitar la caiguda del 

maquinista. 

- Es realitzarà la connexió elèctrica en un quadre amb interruptor diferencial i 

s’hi col·locarà presa de terra independent. 
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Plataforma telescòpica: 

- S’inspeccionarà acuradament el terreny. 

- S’empraran els gats estabilitzadors i el diagrama de càrregues i distàncies 

estarà en una placa gravada al punt d’operació. 

- La menarà personal especialitzat. 

- S’empraran velocitats lentes i progressives. 

- Es mantindran les distàncies de seguretat amb línies elèctriques. 

- No s’emprarà com a grua per a aixecar pesos de manera no autoritzada. 

 

Formigonera elèctrica: 

- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per intempèrie 

i el connexionat perfectament protegit. No estarà premsat per la carcassa i tindrà la 

presa de terra connectada a aquesta carcassa. 

- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 

mA i presa de terra, la resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la 

sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24V. 

- La neteja de les paletes de mescla es realitzarà amb la màquina parada.  

 

Bomba de formigó: 

- El maquinista serà sempre una persona qualificada. 

- S’empraran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon 

funcionament de les llums. 

 

En serra de trepar per a material ceràmic: 

- Serà utilitzada per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús., que 

haurà d’estar autoritzat per a emprar-la. 

- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles 

projeccions als ulls o a la cara. 

- El dispositiu de posada en marxa ha d’ésser situat a l’abast de l’operari, però 

de tal manera que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment. 

- La fulla de la serra serà d’excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i 

estreta perquè no es descentri ni es mogui durant el treball. 
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- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. 

Al damunt de la taula, es protegirà la part posterior amb un ganivet divisor i la part 

anterior amb un cobertor regulable. 

- Sempre que sigui possible, el tall es realitzarà sota doll d’aigua que impedeixi 

la formació de pols. 

- Si no es pogués emprar la via humida, l’operari es col·locarà amb el vent 

d’esquena i emprarà una careta amb un filtre adient per al material específic que cal 

tallar. 

 

En pistola de fixar claus: 

- El personal serà especialista. 

- S’empraran, a més de l’equip bàsic, protectors auditius i ulleres antiimpactes. 

 

En màquina de fregar elèctrica: 

- L’allisada s’efectuarà durant la fase d’estructura abans de la retirada de les 

xarxes de protecció, per tal de prevenir els riscs de caiguda des d’alçada. 

- L’allisada s’efectuarà durant la fase de recrescudes, per la qual cosa 

s’estableix com a condició expressa que es mantinguin en posició les baranes de 

protecció de forats, vores de forjats, etc., per tal d’evitar el risc de caigudes des 

d’alçada. 

- Les màquines de fregar elèctriques que cal emprar en aquesta obra estaran 

dotades de doble aïllament, per tal d’evitar el risc elèctric. 

- Les màquines de fregar elèctriques que cal emprar en aquesta obra estaran 

connectades a la xarxa de terres mitjançant fil de presa de terra, connectat a la 

carcassa dels motors, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric 

general (o de distribució). 

- Les màquines de fregar que cal emprar en aquesta obra estaran dotades dels 

elements de protecció següents: 

- arc o carcassa de protecció de les aspes antixoc i antiatrapaments dels peus 

- llança de govern dotada de mànec aïllant de l’energia elèctrica 

- interruptor elèctric de fàcil accionament, situat al costat del mànec. 

 

 

 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Seguretat i Salut - Memòria 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  34 

1.5.4.2. Equips auxiliars. 

 

En bastides tubulars: 

 

Durant el muntatge es tindran presents les especificacions següents: 

- No s’iniciarà un nou nivell sense haver conclòs abans el nivell de partida amb 

tots els elements d’estabilitat. 

- Les unions de tubs s’efectuaran mitjançant les mordasses i passadors 

previstos, rebutjant qualsevol altra solució diferent al model. 

- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament desprès d’ésser 

muntades. 

- Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb 

barana de 90 cm d’alçada, formada per llistó superior, intermedi i entornpeu de 20 cm. 

- El recolzament de les bastides es realitzarà sobre taulons de repartiment de 

càrregues, a les zones de recolzament directe sobre el terreny. Es prohibeixen els 

suplements formats per bidons, piles de materials, etc. 

- Els mòduls base es travaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per 

damunt de 1,90 m i amb els travessers diagonals, per tal de rigiditzar perfectament el 

conjunt. 

- Les bastides es muntaran a una distància màxima de 30 cm de separació del 

parament vertical on es treballa, es travaran als paraments verticals ancorant-los a 

punts forts. 

- És prohibit de pastar directament damunt de les plataformes de treball. 

 

En bastides sobre cavallets: 

- Els cavallets sempre es muntaran perfectament anivellats, per tal d’evitar els 

riscs de treballar damunt de superfícies inclinades. 

- Les plataformes de treball no sobresortiran més de 40 cm pels laterals, per tal 

d’evitar el risc de bolc, i la separació dels cavallets no serà superior a 2,50 m. 

- Les bastides es formaran amb un mínim de dos cavallets, i És prohibit 

d’emprar bidons, taulons, etc. 

- Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb 

barana de 90 cm d’alçada, formada per llistó superior, intermedi i entornpeu de 20 cm. 
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En escales de mà: 

- No es podran emprar per salvar alçades de més de 6 m. Per alçades més 

grans, caldrà emprar escales telescòpiques. 

- Portaran sabates antilliscants a l’extrem inferior. 

- Sobrepassaran en 0,90 m. L’alçada que cal salvar i estaran amarrades per 

l’extrem superior a l’estructura a la qual permeten l’accés. 

- S’instal·laran de tal manera que el seu recolzament inferior disti de la 

projecció vertical del superior 1/4 de la longitud del muntant entre recolzaments. 

- L’accés dels operaris es farà un per un i s’efectuarà frontalment. No es podran 

transportar pesos superiors a 25 kg. 

- Seran preferiblement metàl·liques. Si són de fusta, tindran les bancades d’una 

sola peça, sense nusos ni defectes, els esglaons estaran encaixats i no clavats, i no 

estaran pintades, sinó que el vernís serà transparent. 

 

En cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat: 

- Només s’empraran elements de resistència adient. 

- No s’empraran els elements de manutenció fent-los formar angles aguts o 

sobre arestes vives. En aquest sentit convé: 

- Protegir les arestes amb draps, sacs o, millor encara, amb escaires de 

protecció 

- Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables 

- No emprar cables ni cadenes lligats. 

- En la càrrega que cal elevar, s’escolliran els punts de fixació que no permetin 

el lliscament de les eslingues, tenint cura que aquests punts es trobin disposats d’una 

forma adient en relació amb el centre de gravetat de la càrrega. 

- La càrrega romandrà en equilibri estable, emprant si cal un pòrtic per a 

equilibrar les forces de les eslingues. 

- S’observaran detalladament les mesures següents: 

- Quan calgui moure una eslinga, s’afluixarà tant com sigui necessari per a 

desplaçar-la 

- Mai no es desplaçarà una eslinga des de sota de la càrrega 

- Mai no s’elevaran les càrregues bruscament. 
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En cubilot: 

- S’adaptarà a la càrrega màxima que pugui elevar la grua i es revisarà 

periòdicament la zona d’amarratge i la boca de sortida de formigó, per tal de garantir 

l’hermetisme durant el transport. 

 

En forqueta portapaleta: 

- No s’emprarà per al transport de material solt o simplement recolzat. La seva 

funció és la de transportar càrrega sobre la plataforma. 

 

En cindris: 

Durant el muntatge, es tindran presents les especificacions següents: 

- No s’iniciarà un nou nivell sense haver conclòs abans el nivell de partida amb 

tots els elements d’estabilitat. 

- Les unions de tubs s’efectuaran mitjançant les mordasses i passadors 

previstos, rebutjant qualsevol altra solució diferent al model. 

- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament desprès d’ésser 

muntades. 

- El recolzament dels cindris es realitzarà sobre taulons de repartiment de 

càrregues, a les zones de recolzament directe sobre el terreny. Es prohibeixen els 

suplements formats per bidons, piles de materials, etc. 

- Els mòduls base es travaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per 

damunt de 1,90 m i amb els travessers diagonals, per tal de rigiditzar perfectament el 

conjunt. 

 

En puntals: 

- Els puntals s’aplegaran a llocs adients, per capes horitzontals d’un sol puntal 

d’alçada, essent cada capa perpendicular a la immediatament inferior. L’estabilitat 

vindrà donada per la fixació de peus de limitació lateral. 

- És prohibit, desprès de desencofrar, d’amuntegar irregularment els puntals. 

- L’hissat a les plantes es realitzarà en paquets fleixats pels dos extrems. 

- Un treballador no podrà carregar a l’esquena, per a prevenir sobreesforços, 

més de dos puntals, els quals tindran sempre els passadors i les mordasses col·locats 

en la posició que asseguri la immobilitat dels elements. 
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- Les fileres de puntals es disposaran sobre jaços de taulons de fusta, anivellats 

i aplomats en la direcció en la qual han de treballar. Si cal que els puntals treballin 

inclinats, aquests jaços de taulons es falcaran. 

- Els puntals tindran la longitud necessària per a la missió que cal realitzar, 

estaran en perfectes condicions de manteniment, amb els cargols greixats, sense 

deformacions i dotats, en els extrems, de plaques per a recolzaments i clavaó.  

 

En torretes d’encofrat: 

- Se seguiran les mateixes precaucions de muntatge que en el cas de bastides 

tubulars. 

- Si porten rodes, es complirà que l’alçada de la torreta, dividida per la seva 

amplària menor, sigui més de tres. 

- No es podran transportar persones o materials sobre les torretes durant les 

maniobres de canvi de posició. 

- És prohibit de pujar-hi o realitzar-hi treballs sense haver col·locat els frens 

antitrànsit de les rodes. 

 

En cova de soldador: 

- Les coves  que cal utilitzar en aquesta obra no seran de fabricació d’obra, sinó 

que es muntaran en un taller de serralleria, complint les característiques següents: 

- Es construiran amb ferro dolç o en tub de secció quadrada i xapa de ferro dolç 

- El paviment serà de xapa de ferro antilliscant 

- Les dimensions mínimes del prisma de muntatge mesurades a l’interior seran 

500 x 500 x 1.000 mm. 

- Els elements de penjar no permetran balancejos.  

- Els penjaments s’efectuaran per enganxada doble, de tal manera que quedi 

assegurada l’estabilitat de la cova de soldador en cas que en falli algun. 

- Les soldadures d’unió dels elements que formen la cova de soldador seran de 

cordó electrosoldat. 

- Estaran proveïdes d’una barana perimetral de 100 cm d’alçada formada per 

barra passamà, barra intermèdia i entornpeu de 15 cm en xapa metàl·lica. 

- Les guindoles s’hissaran als talls mitjançant corrioles o cabrestants, mai no es 

farà directament a mà per tal de prevenir els sobresforços. 
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- L’interior de les guindoles estarà sempre lliure d’objectes i retalls que puguin 

dificultar l’estada del treballador. 

- És prohibit d’accedir a les guindoles enfilant-se als pilars (o per mètodes 

semblants), perquè són insegurs. 

- L’accés directe a les guindoles s’efectuarà mitjançant escales de mà 

proveïdes d’ungles o de ganxos d’ancoratge i penjament per la part superior, travades, 

en el seu cas, a l’element vertical del qual són properes o pendents.  

 

1.6. Prevenció de riscs a tercers. 

 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà el pas a tota 

persona aliena, col·locant els tancaments necessaris.  

 

La senyalització serà mitjançant: 

- Avisos al públic col·locats perfectament verticals i d’acord amb el seu 

missatge.  

- Faixa d’acotament destinada a l’acotament i limitacions de rases, així com a 

la limitació de passos de vianants i de vehicles. 

- Tanca plàstica tipus masnet de color taronja, per a l’acotament i limitació de 

passos de vianants i de vehicles, rases, i com a tanca a llocs poc conflictius. 

 

S’haurà de considerar també el risc produït per la proximitat a zones de pas de 

serveis. Es tindran en compte dos focus de risc: 

 

 

1.6.1 Moviment de terres 

 

a) Descripció dels treballs 

Excavació de rases i arquetes. 

 

b) Riscos més freqüents, normes de seguretat i sistemes de protecció 

 

Risc 

Trencament o contactes amb instal·lacions de subministrament públic 
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Normes de seguretat 

Una vegada les empreses subministradores públiques indiquin les zones de 

pas de les instal·lacions, es marcaran aquestes i es procedirà al moviment de terres 

sota la supervisió de responsables de la instal·lació. 

 

En el cas que els responsables de la distribució no considerin necessària la 

seva presència, hauran de facilitar un telèfon de contacte urgent per comunicar 

qualsevol incidència, com per exemple un trencament de canonada de gas o d’aigua.  

 

En previsió d’incidències d’aquest tipus, el responsable de l’obra disposarà del 

telèfon del cos de bombers més proper i dels mitjans per posar-se ràpidament en 

contacte telefònic amb ells. 

 

Es tindrà en compte la situació de xarxes aèries de telèfon i electricitat i es 

supervisarà tota operació amb màquines o camions bolquets que pugui arribar a entrar 

en contacte amb aquestes línies. 

 

En el cas de treballs continuats en zones amb xarxes aèries, caldrà instal·lar 

senyalitzacions a tot el llarg de les línies amb risc de contacte, per exemple amb tires 

amples de plàstic.  

 

Caldrà fer signar un accept de rebuda dels plànols de situació de les 

instal·lacions als responsables dels moviments de terres. 

 

1.6.2 Mitjans i maquinària 

 

Es preveuen els riscs referits a la utilització de maquinària en els diferents 

processos constructius per a l’execució de les obres. 

 

Risc 

Circulació de vehicles 

 

Normes de seguretat 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Seguretat i Salut - Memòria 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  40 

Tota la maquinària estarà en perfectes condicions de manteniment i 

conservació. 

 

La maquinària estarà al dia respecte les revisions periòdiques de manteniment 

que determini cada fabricant als llibres de manteniment i d’operacions. 

 

També es compliran les normes legals de circulació (matriculació, assegurança 

obligatòria, ITV, etc.) 

 

Per evitar qualsevol risc innecessària sempre es respectaran les normes del 

codi de circulació, sempre i qual les indicacions de l’obra restringeixin la normativa a 

favor de la seguretat en la circulació de l’obra. 

 

La circulació estarà sempre en consonància amb la càrrega transportada, la 

visibilitat i les condicions de terreny, i es circularà pels trams senyalitzats fins arribar al 

lloc de càrrega i descàrrega, llocs que estaran senyalitzats per a tal efecte. 

Tindran preferència les vehicles carregats. 

 

L’accés i camins de l’obra es conservaran en adequat estat per la circulació 

evitant la formació de baldons i enfangades excessives. 

 

Les obres d’aparcament i sortida del camió seran dirigides per un especialista. 

 

No es circularà ni s’estacionarà a distàncies inferiors a 2m de talls del terreny, 

perímetres d’excavacions, etc.  

 

L’operari que porti la grua estarà qualificat. 

 

En cas d’interferència amb una línia elèctrica no s’abandonarà la cabina. 
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1.7. Organització de l’obra. 

 

1.7.1. Òrgans de seguretat a l’obra. 

 

1.7.1.1. Vigilant de seguretat. 

 

Es designarà un vigilant de seguretat, la missió del qual serà la de fer eficaços 

els mitjans de seguretat, tot preveient les necessitats amb antelació i fent complir el 

programa establert en aquest pla i a les seves possibles actualitzacions. 

 

1.7.1.2. Comitè de Seguretat i Salut. 

 

En general, es constituirà Comitè de Seguretat i Salut, com òrgan paritari de 

participació i consulta, si l’obra supera els 50 treballadors. Les competències del 

comitè seran les donades per el article 39 de la Llei 31/1995, participar en l’elaboració, 

posada en pràctica i avaluació del pla de prevenció de riscos a l’obra. 

 

Estarà format per un nombre igual de delegats de prevenció i representants de 

l’empresa constructora. 

 

1.7.1.3. Comitè de Coordinació de Subcontractistes. 

 

Es constituirà un comitè per a coordinar i controlar les mesures de prevenció de 

riscs d’aplicació a l’obra. Estarà format per el cap d’obra, el vigilant de seguretat i un 

representant de cada subcontracta. 

 

El comitè es reunirà mensualment i es redactarà una acta de la reunió que 

signaran tots els assistents. 

 

Es guardarà fotocòpia de tots els documents que es generin relacionats amb el 

Vigilant i amb el comitè en una carpeta-arxivador de Seguretat i Salut. 
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Si no es considerés necessari la formació d’aquest Comitè, el contractista 

establirà, al Pla de Seguretat i Salut, el mitjà de coordinació que calgui quant a la 

protecció i la prevenció de riscos laborals. 

 

1.7.2. Formació i informació sobre riscs. 

 

Tot el personal haurà de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels 

mètodes de treball i dels riscs que se’n deriven, juntament amb les mesures de 

seguretat que caldrà emprar. 

 

S’escollirà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers 

auxilis, de manera que tots els talls disposin d’algun socorrista. 

 

Es lliuraran a tots els treballadors instruccions de seguretat. 

 

1.7.3. Medicina i primers auxilis. 

 

1.7.3.1. Farmacioles. 

 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat en 

l’Ordenança General de Seguretat i Salut al treball. Es col·locarà al magatzem. 

 

Es revisarà periòdicament i es reposarà immediatament el material consumit. 

 

Hi haurà un manual de primers auxilis i estarà sota la cura de la persona més 

adient.  

 

 

1.7.3.2. Protocol a seguir en cas d’accident. 

 

- S’informarà a l’obra de las adreces i números telefònics de la Mútua 

D’Accidents, ambulàncies, taxis i d’altres mitjans de evacuació d’accidentats. 

 

S’elaborarà, el més aviat possible, un Informe Tècnic de l’accident. 
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1.7.3.3. Reconeixement mèdic. 

 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un 

reconeixement mèdic previ al treball. Aquest reconeixement es repetirà anualment. 

 

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors, per tal de garantir-ne 

la potabilitat, si no prové de cap xarxa de proveïment públic. 

 

1.7.4. Senyalització de seguretat a l’obra. 

 

De forma general, en aquesta obra caldrà emprar la senyalització que es 

detalla a continuació, tot i que s’utilitzarà la més adient en funció de les situacions no 

previstes que sorgeixin. 

 

S’instal·larà un rètol a l’oficina d’obra amb els telèfons d’interès més importants 

que cal emprar en cas d’accident o incident al recinte d’obra. Aquest rètol ha d’estar en 

un lloc visible per tal de poder fer ús dels telèfons el més ràpidament possible, si fos 

necessari. 

 

A la/es entrada/es de personal a l’obra, s’instal·laran els senyals següents: 

* Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 

* Utilització obligatòria del casc. 

 

Als quadres elèctrics general i auxiliars d’obra, s’instal·laran els senyals de 

perill Elèctric. 

 

A les zones on existeixi perill de caiguda des d’alçada (rases), s’empraran els 

senyals de perill de caigudes a diferent nivell. 

 

Caldrà emprar la cinta abalisadora per a advertir del senyal de perill en aquelles 

zones on existeixi risc (rases, buidatges, etc.), Fins que s’instal·li la protecció definitiva. 
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A la zona d’ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s’instal·larà el senyal 

corresponent. 

 

1.7.5. Posada a la pràctica. 

 

En començar l’obra, es lliurarà a tot el personal l’equip bàsic de seguretat casc, 

granota de treball, guants i botes classe III, a més de botes d’aigua i vestit 

impermeable. També se’ls formarà en els mètodes de treball i en les proteccions que 

han d’emprar. Es portarà un control del material lliurat, amb una fitxa signada pel 

treballador. 

 

Es col·locarà la senyalització adient de riscs a l’obra. Els senyals s’agruparan 

en taulers i es distribuiran estratègicament per l’obra. 

 

Es compliran les normes prioritàries de seguretat pel que fa a proteccions 

perimetrals, de forats horitzontals, bastides, treballs en rases, pestell de seguretat en 

ganxos, elements d’hissat, xarxes, torres de formigonat, etc. 

 

Les plataformes de treball seran adients i es col·locaran accessos correctes als 

encofrats. 

 

Les zones de treball es mantindran netes i desembarassades. Es delimitaran 

els aplegaments, les zones de trànsit de vehicles, etc. 

 

Es delimitaran les zones de rases, pantalles, pilons, etc. 

 

La senyalització d’avisos al públic serà clara i suficient, i es col·locaran els 

rètols sobre tauler i a les zones de l’obra que, per la seva situació perimetral, permetin 

informar preventivament. 

 

S’establiran separacions físiques adients, passos segurs i distàncies de 

seguretat a les zones d’influència de maquinària. 

La instal·lació elèctrica es protegirà mitjançant interruptors diferencials i posada 

a terra. 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Seguretat i Salut - Memòria 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  45 

 

Tota la maquinària elèctrica disposarà de conducte de posada a terra, 

connectada a carcassa.  

 

1.7.6. Seguiment i control. 

 

1.7.6.1. Seguiment. 

 

Hi haurà reunions periòdiques del comitè de Coordinació de Subcontractistes, 

en les quals es tindran en compte els punts següents: 

 

1. Instal·lacions mèdiques. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit. 

2. Proteccions personals. 

 

Es comprovarà l’existència, ús i estat de les proteccions personals, les quals 

tindran fixat un període de vida útil, a la fi del qual es rebutjaran. 

 

Quan les circumstàncies de treball produeixin una deterioració més ràpida 

d’una determinada peça, es reposarà independentment de la durada prevista o de la 

data de lliurament. 

 

El lliurament de les peces de protecció personal es controlarà mitjançant unes 

fitxes personals de lliurament de material, controlant alhora les reposicions efectuades. 

 

3. Proteccions col·lectives. 

 

Igual que les proteccions personals, quan les circumstàncies de treball 

produeixin una deterioració més ràpida d’un equip determinat, es reposarà 

independentment de la durada prevista. 

 

4. Instal·lacions del personal. 
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Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es disposarà d’un treballador 

amb la dedicació necessària. 

5. Investigació d’accidents. 

 

Es realitzarà la investigació de l’accident allò on hagi tingut lloc, amb l’interessat 

i testimonis. S’estudiarà a fons l’informe Tècnic i es prendran les mesures oportunes 

Perquè no es repeteixi. 

 

1.7.6.2. Control. 

 

Es realitzarà un seguiment del Pla de Seguretat i Salut mensualment. 

 

S’analitzaran totes les necessitats i propostes indicades al punt anterior. 

 

En el cas que sorgissin modificacions o es poguessin preveure necessitats 

noves, es podrà actualitzar el Pla. 

El control serà realitzat pel Coordinador de Seguretat a l’obra o el cap d’obra. 

 

1.7.7. Normes de seguretat aplicables a les activitats constructives, 

maquinària i instal·lacions. 

 

1.7.7.1. Instal·lació elèctrica provisional. 

 

La instal·lació elèctrica complirà allò establert als reglaments d’alta i baixa 

tensió i a les resolucions complementàries del Ministeri d’Indústria, i també a 

l’Ordenança General de Seguretat i Salut, especialment al capítol 6, articles 51, 52, 59 

i 60. 

 

Per als quadres elèctrics: 

- Seran metàl·lics de tipus per a intempèrie, amb porta i pany de seguretat 

(amb clau), segons norma UNE-20324. 

- Tot i ésser de tipus per a intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja 

mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
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- Posseiran, adherit damunt de la porta, un senyal normalitzat de perill, risc 

elèctric. 

- Els quadres elèctrics es penjaran de taulons de fusta collats als paraments 

verticals o bé a peudrets ferms. 

- Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions 

normalitzades blindades per a intempèrie, en nombre determinat, segons el càlcul 

realitzat. 

 

Per a les preses d’energia: 

- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, 

mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i, 

sempre que sigui possible, amb enclavament. Cal estendre aquesta norma a les 

preses del quadre general i quadre de distribució. 

- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell,  

màquina o màquina - eina. 

- La tensió sempre estarà a la clavilla femella, mai a la clavilla mascle, per tal 

d’evitar els contactes elèctrics directes. 

 

Per a la protecció dels circuits: 

 

- La instal·lació posseirà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul 

defineixi com a necessaris; tanmateix, es calcularan sempre minorant per tal que 

actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans que el conductor al qual 

protegeixen arribi a la càrrega màxima admissible. 

- Els interruptors automàtics s’instal·laran a totes les línies de presa de terra 

dels quadres de distribució i d’alimentació a totes les màquines, aparells i màquines - 

eina de funcionament elèctric. 

- Els circuits generals també estaran protegits amb interruptors. 

- La instal·lació d’enllumenat general, per a les instal·lacions provisionals d’obra 

i de primers auxilis i d’altres casetes, estarà protegida per interruptors automàtics 

magnetotérmics. 

- Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 

- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 

- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
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* 300 mA- (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinària. 

* 30 mA- (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinària com a millora del nivell 

de seguretat. 

* 30 mA- Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 

 

Per a les preses de terra: 

- El transformador de l’obra estarà dotat d’una presa de terra ajustada als 

Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a 

la zona. 

- Les parts metàl·liques de cada equip elèctric disposaran de presa de terra. 

- El neutre de la instal·lació es posarà a terra. 

- La presa de terra s’efectuarà mitjançant la piqueta o placa de cada quadre 

general. 

- El fil de presa de terra es protegirà sempre amb macarró de colors groc i verd. 

Es prohibit expressament d’emprar-lo per a d’altres usos. 

- S’instal·laran preses de terra independents en els casos següents: 

Carrils per a estada o desplaçament de màquines (grues, locomotores). 

Carrils per a desplaçament de muntacàrregues o d’ascensors. 

- La presa de terra de les màquines - eina que no estiguin dotades de doble 

aïllament s’efectuarà mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució 

corresponent i el quadre general d’obra. 

- Les preses de terra calculades se situaran en el terreny de tal manera que el 

seu funcionament i eficàcia siguin els requerits per la instal·lació. 

- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant aigua periòdicament al lloc 

de la fixació de la piqueta (placa o conductor).  

- Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents seran 

independents elèctricament. 

 

Per a l’enllumenat: 

- La il·luminació dels talls serà sempre l’adient per a realitzar els treballs amb 

seguretat. 

- La il·luminació mitjançant portàtils complirà la norma següent: 
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* Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de 

la bombeta dotada de ganxo per a penjar-la a la paret, mànega antihumitat, clavilla de 

connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24V. 

- L’energia elèctrica que calgui subministrar a les làmpades portàtils (o fixes, 

segons els casos), per a la il·luminació de talls entollats (o humits), se servirà 

mitjançant un transformador de corrent que la redueixi a 24 volts. 

Per al manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional d’obra: 

- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, en possessió 

de carnet professional corresponent. 

- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, especialment, quan 

es detecti una fallada, moment en què es declararà fora de servei, desconnectant-la 

elèctricament i penjant el rètol corresponent al quadre de govern. 

- L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables serà efectuada 

només pels electricistes. 

 

1.7.7.2. Normes generals de seguretat als enderrocaments. 

 

Tenint en compte les característiques especifiques i circumstancials de l’edifici, 

es podria considerar l’ordre següent: 

 

a) Anul·lació de les instal·lacions existents. 

b) Estintolaments i apuntalaments necessaris. 

c) Instal·lació de bastides, plataformes, tremuges o canaletes i tots els mitjans 

auxiliars previstos per a l’enderrocament. 

d) Desmunt a nivell de cada planta. 

* Envans interiors. 

* Elements estructurals. 

 

e) Retirada, per tal d’aprofitar-los, de tots els materials que s’hagin previst, 

sempre i quan no provoqui riscs. 

 

Normes generals: 

- Desinfectar i desinsectar si fos necessari. 
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- Quan s’emprin més de deu treballadors, s’adscriurà un Cap d’equip per a la 

vigilància per cada dotze treballadors. 

- Sobre una mateixa zona no es poden executar treballs a diferents nivells, 

perquè una caiguda de materials podria incidir sobre els treballadors situats a nivells 

inferiors. 

- Quan l’alçada de treball sobre el nivell inferior superi els dos metres, 

s’emprarà el cinturó de seguretat o es recorrerà a una protecció col·lectiva (xarxes, 

baranes, malla electrosoldada, etc.). 

- Les obertures realitzades als forjats per evacuar runes s’iniciaran al darrer pis. 

- Totes les escales i passarel·les de l’edifici que calgui emprar per al trànsit dels 

treballadors es mantindran i estaran netes d’obstacles fins al moment d’ésser 

enderrocades. 

- El tram d’escala entre pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es 

recolza. 

- L’enderrocament d’escales ha d’executar-se des d’una bastimentada que en 

cobreixi el forat. 

- Primer es retiraran els esglaons i les lloses del replà i desprès les voltes. 

- Es disposaran taulons per a recolzament dels treballadors als enderrocaments 

de forjats tradicionals. 

- A tots els enderrocaments s’impedirà l’accés als talls mitjançant barreres i 

senyalitzacions des de les plantes inferiors. 

- Les voltes enrajolades s’enderrocaran des de bastimentades inferiors. Queda 

totalment prohibit recolzar-se sobre la zona que es destrueix. 

- En acabar la jornada de treball, no restaran parets o elements en voladís que 

presentin dubtes sobre la seva estabilitat. 

- S’empraran taulons de repartiment de càrregues i passarel·les de trànsit. 

- Les bigues de fusta s’estintolaran o es penjaran abans d’ésser tallades. 

- Les encavallades es despenjaran senceres i es fraccionaran desprès a terra. 

 

- Quan s’empri oxitallada, es prendran les mesures de seguretat reglamentàries 

per aquests tipus de treball. 
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1.7.7.3. Normes de seguretat en treballs d’encofrat i desencofrat. 

 

No es permetrà que un treballador sigui sota la càrrega durant les operacions 

d’hissat de la fusta o peces d’encofrat. 

 

Els claus de les fustes ja emprades s’hauran de treure o repicar immediatament 

desprès del desencofrat, a més de retirar els que puguin haver quedat a terra. 

 

Els aplegaments de fusta han d’ocupar el mínim espai possible, han d’estar 

degudament classificats i no han d’obstaculitzar el pas. 

 

Tota la maquinària elèctrica ha de tenir posada a terra i els interruptors 

diferencials corresponents. Es mantindran en bon estat totes les connexions i els 

cables. 

 

Les connexions elèctriques es faran amb mecanismes estancs d’intempèrie. 

 

1.7.7.4. Normes de seguretat per al muntatge d’estructura metàl·lica. 

 

- S’habilitaran espais determinats per a l’aplegament de la perfileria. 

- Els perfils s’apilaran ordenadament damunt de jaços de taulons de fusta de 

suport de càrregues, establint capes fins a una alçada no superior al 1,50 m. 

- Els perfils s’apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa que 

calgui apilar es disposarà en sentit perpendicular a la immediatament inferior. 

- Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) 

seran governades per tres operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant sogues 

subjectades als extrems, seguint les directrius del tercer. 

- Entre pilars s’estendran cables de seguretat als qual s’amarrarà el mosquetó 

del cinturó de seguretat que serà emprat durant els desplaçaments sobre les ales de 

les bigues. 

- Un cop muntada la primera alçada de pilars, s’estendran a sota xarxes 

horitzontals de seguretat. Es prendran precaucions a l’hora de soldar perquè les 

espurnes poden malmetre la xarxa. Cal dissenyar unes xapes metàl·liques senzilles, 

lleugeres, que es puguin penjar a la perfileria i que actuïn de recollidores d’espurnes. 
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- Les xarxes es revisaran puntualment en concloure un tall de soldadura, per tal 

de verificar-ne el bon estat. 

- És prohibit d’elevar una nova alçada sense que, a la immediatament inferior, 

s’hagin conclòs els cordons de soldadura.  

- Les operacions de soldadura en alçada es realitzaran des de l’interior d’una 

cova  de soldador, proveïda d’una barana perimetral d’1 m d’alçada i formada per 

passamà, barra intermèdia i entornpeu. A més, el soldador amarrarà el mosquetó del 

cinturó a un cable de seguretat o a argolles soldades a la perfileria amb aquesta 

finalitat.   

- Els perfils s’hissaran tallats a la mesura requerida pel muntatge. S’evitarà 

l’oxitallada en alçada, amb la intenció d’evitar riscs innecessaris. 

- És prohibit de deixar la pinça i l’elèctrode directament a terra, connectats al 

grup. S’exigeix l’ús d’un recollidor de pinces. 

- És prohibit d’estendre les mànegues o cables elèctrics desordenadament. 

Sempre que sigui possible, es penjaran dels peudrets, pilars o paraments verticals. 

- Les ampolles de gasos que s’emprin a l’obra romandran sempre a l’interior del 

carro portampolles corresponent. 

- És prohibit que els operaris romanguin dins del radi d’acció de càrregues 

suspeses. 

- És prohibit que els operaris romanguin directament sota talls de soldadura. 

- Per a soldar sobre talls d’altres operaris, s’estendran teulades, viseres o 

protectors en xapa. 

- És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 

- És prohibit de desplaçar-se sobre les ales d’una biga sense lligar el cinturó de 

seguretat. 

- L’ascens o descens a/o d’un nivell superior es realitzarà mitjançant una escala 

de mà proveïda de sabates antilliscants i ganxos de penjament i immobilitat disposats 

de tal manera que l’escala sobrepassi 1 m l’alçada de desembarcament. 

- Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran des de plataformes o 

castellet de formigonat. Des de bastides metàl·liques tubulars proveïdes de 

plataformes de treball de 60 cm d’amplària, i de barana perimetral de 90 cm 

composada de passamà, barra intermèdia i entornpeu. 

- El risc de caiguda al buit en façanes es cobrirà mitjançant la utilització de 

xarxes de forca. 
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1.7.7.5. Normes de seguretat per a treballs de ferrallat. 

 

- Durant el moviment de les barres s’evitarà que passin sobre el personal. 

- L’hissat de les armadures, en barres o muntades, es farà suspenent la 

càrrega per dos punts separats, amb una distància suficient perquè sigui estable. 

- Les barres s’emmagatzemaran ordenadament i no interceptaran els passos. 

Es col·locaran per capes ordenades sobre jaços de taulons per tal d’evitar la subjecció 

fortuïta entre els paquets. 

- Els residus i retalls s’aplegaran i es retiraran de l’obra el més aviat possible. 

- Damunt dels engraellats es col·locaran passos de fusta perquè el personal 

pugui caminar-hi per sobre. 

- El taller de ferralla es col·locarà de manera que la grua hi accedeixi fàcilment, 

però sense que les càrregues passin per damunt dels muntadors. 

 

1.7.7.6. Normes de seguretat per a posada a l’obra de formigó. 

 

1. Formigonat per abocada directa. 

 

Abans d’abocar el formigó directament des del camió formigonera, s’instal·laran 

topalls allà on hagi de situar-se el camió. No es podrà abocar a llocs amb un pendent 

fort. 

 

L’aproximació del vehicle marxa enrere serà dirigida per un ajudant des de fora, 

i és prohibit de col·locar-se darrera. El personal no se situarà al lloc del formigonat fins 

que el camió no estigui col·locat en posició d’abocada. 

 

Com a norma general, és prohibit de col·locar les rodes dels camions 

formigonera a menys de 2 metres del límit de l’excavació. 
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2. Formigonat amb cubilot. 

 

El cubilot no es carregarà per sobre de la càrrega màxima admissible de la 

grua. S’assenyalarà expressament el nivell d’ompliment de manera equivalent al pes 

màxim.  

 

És prohibit rigorosament a tot el personal de romandre sota el cubilot suspès. 

És obligatori emprar guants de protecció en els treballs amb cubilot. 

Els cubilots es guiaran amb cordes per tal d’impedir cops o desequilibris a les 

persones. 

 

3. Formigonat amb bomba. 

 

El personal encarregat del maneig de la bomba de formigó serà especialitzat en 

aquest treball. 

 

Desprès del formigonat, es netejarà l’interior dels tubs i, abans, es greixaran les 

canonades i s’enviarà massa de morter pobre per a bombar desprès amb la dosificació 

requerida. 

 

S’evitaran els taponaments limitant al màxim els colzes, sobre tot els de radi 

petit. 

 

S’evitarà qualsevol moviment de la canonada, col·locant-la damunt de 

cavallets. 

 

El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada es realitzaran amb les 

màximes precaucions i un operari especialista dirigirà els treballs. 

 

En emprar la pilota de neteja, es col·locarà un dispositiu per tal d’evitar que 

surti projectada. No obstant, els operaris s’allunyaran del radi de la projecció. 

 

Es revisaran periòdicament els conductes d’oli de pressió i es compliran les 

operacions de manteniment expressades pel fabricant. 
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1.7.7.7. Tancaments prefabricats. 

 

- S’estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids, en 

els quals s’enganxarà 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’ajut de 

balancins. 

 

- El prefabricat en suspensió del balancí es guiarà mitjançant caps subjectats 

als laterals de la peça, mitjançant un equip format per tres homes. Dos d’ells 

governaran la peça mitjançant els caps, mentre un tercer guiarà la maniobra. 

 

- Un cop el prefabricat s’ha presentat al lloc d’instal·lació, es procedirà al 

muntatge definitiu, sense despenjar-lo del ganxo de la grua i sense descurar la guia 

mitjançant els caps. Quan hagi conclòs aquest muntatge, es podrà desprendre el 

balancí. 

 

- La instal·lació de les encavallades prefabricades es farà mitjançant suspensió 

del ganxo de la grua, amb l’ajut de balancins. 

 

- La recepció als recolzaments es realitzarà mitjançant dues brigades de tres 

homes sota la coordinació d’un capatàs. Actuant alhora, cada brigada governarà 

l’extrem corresponent de l’encavallada mitjançant caps (mai directament amb les 

mans). El tercer home de cada brigada realitzarà la presentació. 

 

- No es deixaran anar ni els caps guies ni el balancí fins haver conclòs la 

instal·lació definitiva de l’encavallada. 

 

- El risc de caiguda des d’alçada s’evitarà realitzant els treballs de recepció i 

instal·lació del prefabricat des de l’interior d’una plataforma de treball envoltada de 

baranes de 90 cm d’alçada, formades per passamà, llistó intermedi i entornpeu de 15 

cm, muntats sobre bastides. 
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- Diàriament, el Vigilant de Seguretat realitzarà una inspecció per assegurar-se 

del bon estat dels elements d’elevació (eslingues, balancins, pestells de seguretat, 

etc.). 

 

- És prohibit de treballar o romandre a llocs de trànsit de peces suspeses, per 

prevenir el risc que caiguin damunt dels operaris. 

 

 

- S’instal·laran senyals de perill, pas de càrregues suspeses sobre peudrets 

sota els llocs destinats al seu pas. 

 

- Els prefabricats es descarregaran dels camions i s’aplegaran als llocs 

assenyalats. 

 

- Els prefabricats s’aplegaran en posició horitzontal sobre jaços de taulons, 

disposats per capes de tal manera que no es malmetin els elements d’enganxament 

per a l’hissat.  

 

- Per tal de realitzar les maniobres sense riscs, s’amarraran els caps de guia 

als prefabricats en aplegament, abans de procedir a hissar-los per ubicar-los a l’obra. 

 

- Les baranes de tancament dels forjats s’aniran desmuntant només en la 

longitud necessària per tal d’instal·lar un determinat plafó prefabricat, conservant-les 

intactes a la resta de la façana. 

 

- Es paralitzarà la feina d’instal·lació dels prefabricats en cas de vents superiors 

als 60 km/h. 

 

- Si alguna peça prefabricada arribés al seu lloc d’instal·lació girant sobre ella 

mateixa, es provarà d’aturar-la emprant exclusivament els caps de govern. Es prohibit 

de provar d’aturar-la directament amb el cos o amb alguna de les extremitats, per tal 

de prevenir el risc de caigudes per oscil·lació o pèndulament de la peça en moviment. 
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- Les plantes romandran netes de materials o eines que puguin obstaculitzar 

les maniobres d’instal·lació. 

 

1.7.7.8. Cobertes. 

 

- Tant els paletes com el personal d’impermeabilització coneixeran els riscs de 

l’execució de cobertes planes, i el mètode correcte de posada a l’obra de les unitats 

integrants de la coberta. 

 

- S’instal·laran, mitjançant peudrets sobre mordasses d’apretament, baranes de 

suplement fins arribar als 90 cm d’alçada sobre els plastrons definitius de fàbrica. 

 

- Els treballs a coberta s’iniciaran amb la construcció de plastró d’acabament 

perimetral. 

 

- Es mantindran les bastides metàl·liques tubulars emprades a la construcció 

de les façanes, per tal que actuïn com a protecció del risc de caigudes des de la 

coberta. Al coronament d’aquestes bastides s’establirà una plataforma plena de 

taulons a tota la seva amplària, i es completarà amb un empostissat de fusta, l’alçada 

del qual sobrepassarà d’1 m la cota de perímetre de la coberta. 

 

- Tots els forats de la coberta romandran tapats amb fusta clavada al forjat, fins 

a l’inici del seu tancament definitiu. Es descobriran a mesura que es vagin tancant. 

 

- L’accés a la coberta mitjançant escala de mà no es practicarà a forats inferiors 

a 50 x 70 cm, i l’escala sobrepassarà d’1 m l’alçada que cal salvar. 

 

- El formigó de formació de pendents se servirà a coberta mitjançant el cubilot 

de la grua torre. 

 

- S’establiran camins de circulació sobre les zones de procés d’adormiment (o 

d’enduriment), formats per una amplària de 60 cm. 
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- Els recipients per a transportar materials de segellat s’ompliran al 50 % per tal 

d’evitar vessaments innecessaris. 

 

- Es paralitzaran els treballs sobre la coberta en cas de vents superiors als 60 

km/h, pluja, gelades o neu. 

 

- Hi haurà un magatzem habilitat per als productes bituminosos i inflamables. 

 

- Mentre estigui en servei, es conservarà perfectament en ordre i net el 

magatzem de productes inflamables, tenint cura que no s’interrompi la ventilació. A 

l’exterior, al costat de l’accés, hi haurà un extintor de pols química seca. 

 

- Les bombones de gasos (butà o propà) dels llums de soldar o becs de gas de 

closa de materials bituminosos s’emmagatzemaran separades d’aquests aparells, en 

posició vertical i a l’ombra. 

 

- S’instal·laran rètols de perill d’incendis causats per l’ús de bufadors amb becs 

de gas als accessos a la coberta, per recordar constantment aquest risc al personal. 

 

- Les planxes de materials aïllants lleugeres s’hissaran a la coberta mitjançant 

vagons de baranes suspesos de la grua sense que se’ls hagi deixat anar els florejos. 

Aquests vagons es governaran mitjançant caps, mai no es farà directament amb el cos 

o amb les mans.   

 

- Els aplegaments de material bituminós es repartiran a coberta evitant les 

sobrecàrregues puntuals. 

 

- Els aplegaments de rulls de material bituminós s’executaran sobre jaços de 

taulons i entre falques que impedeixin que caiguin i rodin per la coberta. 

 

- L’hissat de la grava d’acabament de la coberta es realitzarà sobre calaixos. Es 

prohibeixen els curulls que puguin ocasionar vessaments accidentals. 
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- Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cap, mai no es 

farà directament amb les mans o el cos. 

 

- La grava es dipositarà sobre coberta perquè sigui batuda i anivellada, evitant 

expressament les sobrecàrregues puntuals. 

 

- El paviment de la coberta s’hissarà sobre calaixos, empaquetat tal i com el 

serveix el fabricant, amb els paquets perfectament amuntegats i anivellats i tot el 

conjunt lligat a la plataforma d’hissat per tal d’evitar vessaments durant el transport. 

 

- Les caixes de paviment de la coberta es repartiran per a ésser posades a 

l’obra posteriorment sense cap sobrecàrrega. 

 

- La coberta que s’executa es mantindrà, en tot moment, neta i lliure 

d’obstacles que puguin dificultar la circulació o els treballs. 

 

- Els plàstics, cartró, paper i florejos procedents dels diversos empaquetats es 

recolliran immediatament desprès d’haver-se obert els paquets i, posteriorment, 

s’eliminaran. 

 

1.7.7.9. Acabats. 

 

1.7.7.9.1. Arrebossats i lliscats. 

 

- En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de 

recolzament per a realitzar els treballs d’arrebossat, per tal d’evitar els accidents 

causats per relliscada. 

 

- Les plataformes sobre cavallets per a executar enguixats i assimilables de 

sostres tindran la superfície horitzontal i plena de taulons, evitant esglaons i forats que 

puguin originar ensopegades i caigudes. 
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- Les bastides per a arrebossats d’interiors es formaran sobre cavallets. Es 

prohibit d’emprar escales, bidons, piles de material, etc. per a aquestes finalitats, per 

tal d’evitar els accidents causats pel treball realitzat sobre superfícies insegures. 

 

- És prohibit d’emprar cavallets a balcons sense protecció per tal d’evitar les 

caigudes des d’alçada. 

 

- Es penjaran, en elements ferms de l’estructura, cables on s’amarrarà el 

fermall del cinturó de seguretat per a realitzar treballs sobre cavallets als llocs amb risc 

de caiguda des d’alçada. 

 

- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 

24 V. 

 

- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 

 

- El transport de sacs d’aglomerants o d’àrids es realitzarà preferentment 

damunt de carretó de mà, per tal d’evitar sobreesforços. 

 

- Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls 

on s’hagin d’emprar, com més separats de les obertures millor, per tal d’evitar 

sobrecàrregues innecessàries. 

 

- Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs 

de pas, per tal d’evitar accidents per ensopegades. 

 

1.7.7.9.2. Paviments. 

 

- El tall de peces de paviment s’executarà en via humida per tal d’evitar lesions 

pel fet de treballar en atmosferes pulverulentes. 
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- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 

24 V. 

 

- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella.  

 

- Les peces del paviment s’hissaran a les plantes sobre calaixos, correctament 

apilades dins de les caixes de subministrament, que no es trencaran fins el moment 

d’emprar el seu contingut. El conjunt apilat es fleixarà o es lligarà a la plataforma 

d’hissat o transport per tal d’evitar els accidents causats pel vessament de la càrrega. 

 

- Les peces de paviment soltes s’hissaran perfectament apilades a l’interior de 

gàbies de transport, per tal d’evitar accidents causats pel vessament de la càrrega.  

 

- Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre 

calaixos, fermament amarrades per tal d’evitar accidents causats pel vessament de la 

càrrega. 

 

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i 

repartides al costat dels talls on s’hagin d’instal·lar, situades el més lluny possible de 

les obertures, per tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 

- Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que 

obstaculitzin els llocs de pas, per tal d’evitar els accidents causats per ensopegades. 

 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern 

d’obra, es tancarà l’accés i s’indicaran itineraris alternatius. 

 

- Les polidores i abrillantadores que calgui emprar estaran dotades de doble 

aïllament (o connexió a terra de totes les seves parts metàl·liques), per tal d’evitar els 

accidents que el risc elèctric pot provocar. 
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- Les polidores i abrillantadores que cal emprar tindran el maneig revestit de 

material aïllant de l’electricitat. 

 

- Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció 

antiatrapaments (o abrasions) causats per contacte amb els ribots i màquines de 

fregar. 

 

- Les operacions de manteniment i substitució o canvi de ribots o màquines de 

fregar s’efectuaran sempre amb la màquina desendollada de la xarxa elèctrica, per tal 

d’evitar els accidents ocasionats pel risc elèctric. 

 

- Els llots, producte dels polits, seran traslladats sempre cap a zones que no 

siguin de pas i eliminats immediatament de la planta. 

 

- Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l’estructura, on 

s’amarrarà el fermall del cinturó de seguretat per realitzar les feines d’instal·lació de 

l’esglaonat definitiu de les escales. 

 

1.7.7.9.3. Fusteria. 

 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació 

interior i exterior de l’obra 

 

- S’escombraran els talls a mesura que es rebin i s’elevin els envans, per tal 

d’evitar els accidents causats per trepitjades de trossos o claus. 

 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels 

bastiments, però només en el tram necessari. Un cop passats els bastiments, es 

tornarà a posar immediatament la protecció. 

 

- Abans d’emprar qualsevol màquina - eina, es comprovarà que es troba en 

òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats i en 

bon estat, per tal d’evitar accidents. 
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- Els bastiments seran rebuts per una brigada com a mínim, per tal d’evitar 

cops, caigudes i bolcs. 

 

- Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament 

desprès d’haver conclòs el procés d’enduriment de la part de rebut del prebastiment (o 

del bastiment directe), per tal d’evitar el risc d’ensopegades i caigudes. 

 

- El penjament de fulles de portes (o de finestres) serà efectuat per dos operaris 

com a mínim, per tal d’evitar accidents causats per desequilibri, bolc, cops i caigudes. 

 

- Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats a l’esquena per dos 

operaris com a mínim, per tal d’evitar accidents i interferències causats per 

desequilibri. 

 

- Els trams de lamel·les de fusta transportats a l’esquena per un sol home 

aniran inclinats cap enrera, procurant que la punta que va per davant estigui a una 

alçada superior que la d’una persona, per tal d’evitar els accidents causats per cops a 

d’altres operaris. 

 

- Les plataformes de les bastides sobre cavallets que cal emprar per a 

l’execució de l’aplacat de paraments verticals tindran una amplària mínima de 60 cm (3 

taulons travats entre si i lligats als cavallets), per tal d’evitar accidents causats per 

treballs sobre bastides insegures. 

 

- L’aplacat inferior en fusta de tribunes no s’executarà fins que s’hagi instal·lat 

una protecció formada per peudrets falcats al terra i al sostre, als quals s’amarraran 

taulons (o barres) formant una barana de 90 cm d’alçada, mesurada des de la 

superfície de treball sobre els cavallets. La barana constarà de passamà, llistó 

intermedi i entornpeu. 

 

- Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres per a 

amarrar-hi els fermalls dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació 

de fulles de finestra (o de les lamel·les de persiana). 
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- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24V. 

 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació 

sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

 

- Les escales que cal emprar seran de tipus de tisora, dotades de sabates 

antilliscants i de cadeneta limitadora d’obertura. 

 

- Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres per a 

amarrar-hi els fermalls dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació 

de fulles de finestra (o de lamel·les de persiana). 

 

- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs 

amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24V. 

 

- És prohibit de connexionar els cables elèctrics als quadres d’alimentació 

sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Les escales que cal emprar seran de tipus de tisora, dotades de sabates 

antilliscants i de cadeneta limitadora d’obertura. 

 

- Els bastiments de finestra sobre prebastiments seran perfectament apuntalats 

per tal d’evitar bolcs, tant interiors com cap a l’exterior. 

 

- Les operacions de fregat amb paper de vidre mitjançant màquina de fregar 

elèctrica general s’executaran sempre sota ventilació per corrent d’aire, per tal d’evitar 

els accidents causats pel treball a l’interior d’atmosferes nocives. 

 

- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà al lloc definit als plànols, disposarà 

de ventilació directa i constant, un extintor de pols química seca al costat de la porta 

d’accés i, al damunt, un senyal de Perill d’incendi i un altre de Prohibit fumar, per tal 

d’evitar possibles incendis. 

 

 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Seguretat i Salut - Memòria 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  65 

 

1.7.7.9.4. Fusteria metàl·lica i manyeria. 

 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació 

interior i exterior de l’obra per tal d’evitar els accidents causats per ensopegades o 

interferències. 

 

- L’hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s’executarà per blocs 

d’elements fleixats (o lligats), mai per elements solts. Un cop a les plantes 

corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada a l’obra. 

 

- Es comprovarà que totes les fusteries en fase de presentació romanen 

perfectament falcades i apuntalades, per tal d’evitar accidents causats per caigudes. 

 

- Es desmuntaran només els trams necessaris de les proteccions que 

obstaculitzin el pas dels elements de la fusteria metàl·lica. Un cop introduïts els 

bastiments a la planta, es tornaran a muntar immediatament. 

 

- Abans d’emprar qualsevol màquina - eina, es comprovarà que es troba en 

òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats i en 

bon estat. 

 

- Els bastiments metàl·lics seran presentats per una brigada com a mínim, per 

tal d’evitar els riscs de bolcs, cops i caigudes. 

 

- Les bastides per a rebre les fusteries metàl·liques des de l’interior de les 

façanes estaran limitades a la part davantera (la que dóna al buit) per una barana 

sòlida de 90 cm d’alçada, mesurada des de la superfície de treball, formada per 

passamà, llistó intermedi i entornpeu per tal d’evitar el risc de caigudes des d’alçada (o 

al buit). 

 

- Els trams metàl·lics longitudinals transportats a l’esquena per un sol home 

s’inclinaran cap enrera, procurant que la punta que va davant estigui a una alçada 

superior a la d’una persona, per tal d’evitar cops a d’altres operaris. 
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- És prohibit d’emprar com a cavallets els bidons, caixes o piles de material i 

assimilables, per tal d’evitar treballar sobre superfícies inestables. 

 

- Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres, on 

s’amarrarà el fermall del cinturó de seguretat durant les operacions d’instal·lació a 

façanes de la fusteria metàl·lica. 

 

- Tota la maquinària elèctrica que cal emprar en aquesta obra estarà dotada de 

presa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre general de 

l’obra, o de doble aïllament. 

 

- És prohibit d’anul·lar el cable de presa de terra de les mànegues 

d’alimentació. 

 

- Les baranes de les terrasses o balcons s’instal·laran definitivament i sense 

dilació un cop conclosa la presentació, per tal d’evitar els accidents causats per 

proteccions insegures. 

 

- És prohibit d’aplegar baranes definitives i assimilables a les vores de les 

terrasses, balcons, etc., per tal d’evitar els riscs de possibles caigudes. 

 

- Els elements metàl·lics que resultin insegurs en situacions de consolidació de 

la seva rebuda es mantindran apuntalats (o lligats a elements ferms), per tal de 

garantir-ne la ubicació definitiva perfecta i evitar caigudes. 

 

1.7.7.9.5. Muntatge de vidre. 

 

- Els aplegaments de vidre s’ubicaran als llocs assenyalats sobre jaços de 

taulons de fusta. 

 

- Al nivell de carrer, s’acotarà amb corda de banderetes la vertical dels 

paraments on s’estigui envidrant, per tal d’evitar el risc de cops (o talls) a les persones 

causats per fragments de vidre. 
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- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidre. 

 

- Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per tal d’evitar el risc de 

talls. 

 

- Els vidres es tallaran a la mesura adient per a cada forat al local assenyalat 

per aquesta finalitat. 

 

- La manipulació de les planxes de vidre s’executarà amb l’ajut de ventoses de 

seguretat. 

 

- El vidre presentat a la fusteria corresponent es rebrà i s’acabarà d’instal·lar 

immediatament, per tal d’evitar el risc d’accidents per trencaments. 

 

- Els vidres ja instal·lats es pintaran immediatament a base de pintura a la calç, 

per tal de significar-ne l’existència. 

 

- Els vidres a les plantes s’emmagatzemaran als llocs dissenyats als plànols 

damunt de jaços de taulons de fusta, en posició gairebé vertical, lleugerament inclinats 

contra un determinat parament. 

 

- Els passadissos i camins interns que cal seguir amb el vidre estaran sempre 

expedits, és a dir, sense mànegues, cables ni aplegaments que dificultin el transport i 

puguin causar accidents. 

 

- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició 

vertical per tal d’evitar accidents per trencament. 

 

- La instal·lació de vidre (tancaments cortina) es realitzarà des de l’interior de 

l’edifici i l’operari portarà el cinturó de seguretat amarrat als ganxos de seguretat. 

 

- Les bastides que cal emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres 

estaran protegides per la part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana 
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sòlida de 90 cm d’alçada, mesurats des de la plataforma de treball, formada per 

passamà, llistó intermedi i entornpeu, per tal d’evitar el risc de caigudes al buit durant 

els treballs. 

 

- És prohibit d’emprar com a cavallets els bidons, caixes o piles de material i 

assimilables, per tal d’evitar els treballs realitzats sobre superfícies inestables. 

 

- Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres, als quals 

s’amarrarà el fermall del cinturó de seguretat durant les operacions d’envidrament. 

 

- Es prohibeixen els treballs amb vidre en aquesta obra, amb temperatures 

inferiors als 0 graus. 

 

- Es prohibeixen els treballs amb vidre si bufen vents forts. 

 

1.7.7.9.6. Falsos sostres. 

 

- En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies 

d’intercomunicació interna d’obra. Quan un pas sigui tallat temporalment per les 

bastides dels escaiolistes, s’emprarà un pas alternatiu que se senyalitzarà. 

 

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de falsos sostres 

d’escaiola tindran la superfície horitzontal i plena de taulons, evitant esglaons i buits 

que puguin originar ensopegades i caigudes. 

 

- Les bastides per a la instal·lació de falsos sostres d’escaiola s’executaran 

sobre cavallets de fusta o metàl·lics. Es prohibeix expressament la utilització de 

bidons, piles de materials o escales recolzades contra els paraments, per tal d’evitar 

els accidents ocasionats pel treball sobre superfícies insegures. 

 

- Les bastides per a la instal·lació de falsos sostres sobre rampes tindran la 

superfície de treball horitzontal i voltada de baranes reglamentàries. Es permet el 

recolzament en un esglaó definitiu i en un cavallet, si està immobilitzat i amb els 

taulons ancorats. 
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- S’instal·laran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d’alçades 

correlatives, per tal de controlar el risc de caiguda des d’alçada als talls de construcció 

de falsos sostres d’escaiola. 

 

- És prohibit d’emprar bastides de cavallets properes a forats sense la utilització 

de mitjans de protecció contra el risc de caiguda des d’alçada. 

 

- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de bombeta; l’energia elèctrica els alimentarà a 

24V. 

 

- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 

 

- Per a apuntalar les plaques d’escaiola fins a l’enduriment del penjament 

(d’estopa, canya, etc.), s’empraran suports de taulonets sobre puntals metàl·lics 

telescòpics, per tal d’evitar els accidents causats per caigudes de plaques. 

 

- El transport de sacs i planxes d’escaiola es realitzarà interiorment, 

preferiblement sobre carretó de mà, per tal d’evitar sobreesforços. 

 

- Els aplegaments de sacs o planxes d’escaiola es disposaran de forma que no 

obstaculitzin els llocs de pas, per tal d’evitar els accidents causats per ensopegades. 

 

- El transport de guies de longitud superior als 3 m es realitzarà mitjançant dos 

operaris. 

 

- És obligatori tenir el casc al lloc de treball i emprar-lo per a realitzar 

desplaçaments per l’obra. 

 

- És prohibit d’abandonar directament sobre el paviment objectes tallants i 

assimilables, per tal d’evitar els accidents ocasionats per trepitjada d’objectes. 

 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Seguretat i Salut - Memòria 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  70 

1.7.7.9.7. Pintura i envernissat. 

 

- Les pintures (els vernissos, diluents, etc.) s’emmagatzemaran als llocs 

assenyalats amb el rètol Magatzem de pintures, on es mantindrà sempre la ventilació 

per tiratge d’aire, per tal d’evitar els riscs d’incendis i d’intoxicacions.  

 

- S’instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés al 

magatzem. 

 

- Sobre la fulla de la porta d’accés al magatzem de pintures s’instal·larà un 

senyal de Perill d’incendis i un altre de Prohibit fumar. 

 

- És prohibit d’emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors 

inflamables amb els recipients mal o incompletament tancats, per tal d’evitar accidents 

causats per generació d’atmosferes tòxiques o explosives. 

 

- S’evitarà la formació d’atmosferes nocives, mantenint sempre ventilat el local 

que s’està pintant. 

 

- S’estendran cables de seguretat lligats als punts forts, per tal d’amarrar-hi el 

fermall del cinturó de seguretat en les situacions de risc de caiguda des d’alçada. 

 

- Les bastides per a pintar tindran una superfície de treball d’una amplària 

mínima de 60 cm (tres taulons travats), per tal d’evitar els accidents causats per 

treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

 

- És prohibit de formar bastides a base d’un tauló recolzat als esglaons de dues 

escales de mà, tant dels de recolzament lliure com dels de tisora, per tal d’evitar el risc 

de caigudes a diferents nivells. 

 

- És prohibit de formar bastides a base de bidons, piles de materials i 

assimilables, per tal d’evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures. 
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- Es prohibeix la utilització en aquesta obra de les escales de mà als balcons 

(terrasses, tribunes, viseres) sense haver posat prèviament els mitjans de protecció 

col·lectiva (baranes superiors, xarxes, etc.), per tal d’evitar els riscs de caigudes al 

buit. 

 

- La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà emprant portalàmpades estancs 

amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24V. 

 

- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres de subministrament 

d’energia sense la utilització de les clavilles mascle - femella. 

 

- Les escales de mà que cal emprar seran de tipus tisora, dotades de sabates 

antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per tal d’evitar el risc de caigudes 

causades per la inestabilitat. 

 

- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar elèctrica de mà 

s’executaran sempre sota ventilació per corrent d’aire, per tal d’evitar el risc de respirar 

pols en suspensió. 

 

- El vessament de pigments al suport (aquós o diluent) es realitzarà des de la 

menor alçada possible, per tal d’evitar esquitxos i formació d’atmosferes pulverulentes. 

 

- És prohibit de fumar o menjar a les estances on es pinti amb pintures que 

continguin diluents orgànics o pigments tòxics.  

 

- És prohibit de realitzar treballs de soldadura i oxitallada als llocs propers als 

talls on s’emprin pintures inflamables, per tal d’evitar el risc d’explosió (o d’incendi). 

 

- S’estendran xarxes horitzontals, subjectades a punts ferms de l’estructura, 

sota el tall de pintura de cintres (i assimilables), per tal d’evitar el risc de caiguda des 

d’alçades. 
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1.7.7.9.8. Revestiments tèxtils. 

 

- Els llocs de treball es mantindran nets i ordenats en tot moment, per tal 

d’evitar els accidents causats per ensopegades o per trepitjades sobre objectes 

tallants o punxants. 

 

- Les escales de mà que cal emprar seran de tipus de tisora, dotades de 

sabates antilliscants i cadeneta central de control d’obertura màxima, per tal de 

garantir-ne l’estabilitat. 

 

- Les plataformes sobre bastida tubular ubicades a 2 o més metres d’alçada 

estaran voltades de baranes sòlides de 90 cm d’alçada, formades per passamà, barra 

intermèdia i entornpeu, per tal d’evitar els accidents de caiguda a un altre nivell. 

 

- Les plataformes tubulars sobre rodes no es posaran en servei, si no s’han 

ajustat abans els frens de trànsit, per tal d’evitar els accidents causats per moviments 

indesitjables o descontrolats. 

 

- Durant la formació de plataformes de treball, és prohibit expressament 

d’emprar com a recolzament bidons, taules, piles de material, escales recolzades 

contra paraments, etc., per tal d’evitar els accidents causats per treballs sobre 

superfícies inestables. 

 

- És prohibit de pujar a escales de mà (recolzades o de tisora), a replans i 

trams d’escala, sense tenir el cinturó de seguretat subjectat a un punt ferm. 

 

- Mentre s’emprin coles i diluents, es mantindrà constantment un corrent d’aire 

suficient com perquè es renovi l’aire contínuament i evitar així les possibles 

intoxicacions. 

 

- S’establirà el magatzem per les coles i diluents al lloc senyalat. Aquest 

magatzem mantindrà sempre una ventilació constant.   
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- És prohibit de mantenir o emmagatzemar pots de diluents o coles si no estan 

perfectament tancats, per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives. 

 

- Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels diluents i 

coles, per tal d’evitar possibles incendis. 

 

- S’instal·laran rètols de Perill d’incendi i de Prohibit fumar sobre la porta 

d’accés als magatzems de coles i diluents i als de productes tèxtils. 

 

- S’instal·laran dos extintors de pols química seca, ubicats cada un al costat de 

la porta de cada magatzem (el de diluents i el de productes tèxtils). 

 

- S’instal·larà un rètol de Prohibit fumar a l’accés a cada planta on s’estiguin 

emprant coles i diluents. 

 

 

1.7.7.9.9. Enrajolats de parets. 

 

- La tallada de les plaquetes i les altres peces ceràmiques s’executarà en via 

humida per tal d’evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 

 

- Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta. 

 

- Les bastides sobre cavallets tindran sempre plataformes de treball de gruix no 

inferior als 60 cm (3 taulons travats entre si). 

 

- És prohibit d’emprar com a cavallets bidons, caixes de materials, banyeres, 

etc., per a formar bastides. 

 

- És prohibit d’emprar cavallets en tribunes (balcons, terrasses, finestres) sense 

protecció contra les caigudes des d’alçades.   
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- Per a la utilització de cavallets en balcons, s’instal·laran xarxes tenses de 

seguretat entre la tribuna superior i la que serveix de recolzament, per tal d’evitar les 

caigudes des d’alçada. 

 

- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta i alimentats a 24V. 

 

- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o patis. 

Aquestes runes s’apilaran ordenadament i s’evacuaran mitjançant conductes instal·lats 

amb aquesta finalitat. 

 

1.7.7.10. Normes d’actuació per a encarregats i caps subalterns. 

 

Depenent del cap d’obra i dels caps de producció, hauran de: 

 

- Fer complir totes les normes i mesures de seguretat establertes a cadascun 

dels talls. 

 

- Fer que tots els treballadors al seu càrrec emprin tots els elements de 

seguretat que tenen assignats. 

 

- Fer que aquest ús sigui el correcte. 

 

- Impedir que es cometin imprudències, tant per excés com per negligència o 

ignorància.  

 

- Mantenir les seves zones de treball netes i ordenades, sense obstacles que 

impedeixin el desenvolupament normal del treball. 

 

- Designar les persones adients per dirigir les maniobres de grues i vehicles.  

 

- Disposar les mesures necessàries que requereixi cada treball, fins i tot la 

senyalització que calgui. 
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- Parar el tall si s’observa risc d’accident imminent. 

 

1.7.7.11. Normes d’actuació del treballador en general. 

 

- Tots els treballadors sortiran del vestuari amb la roba de treball, el casc i les 

altres peces de protecció que exigeixi el seu lloc de treball. 

 

- Es considera falta greu la no utilització d’aquests equips. 

 

- Accediran als punts de treball pels itineraris establerts i empraran els passos, 

torretes, escales, etc., instal·lats amb aquesta finalitat. 

 

- No empraran les grues, dúmpers, retroexcavadores, etc. com a mitjà per 

accedir al lloc de treball. 

 

- No se situaran al radi d’acció de maquinària en moviment. 

 

- No romandran sota càrregues suspeses. 

 

- No treballaran a nivells superposats.  

 

- No manipularan quadres o línies elèctriques. Si es produís alguna avaria, 

avisaran l’encarregat o el personal de manteniment corresponent. 

 

- Compliran les instruccions que rebin dels encarregats, capatassos i vigilants 

de seguretat. 

 

- No consumiran begudes alcohòliques durant les hores de treball. 

 

1.7.7.12. Normes de seguretat per a treballs de maçoneria. 

 

- Els forats existents a terra romandran protegits, per tal de prevenir caigudes. 
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- Els forats d’una vertical (baixant, per exemple) es destaparan per a l’aplomat 

corresponent. Un cop conclòs, es començarà el tancament definitiu del forat, per tal de 

prevenir els riscs causats per absència generalitzada o parcial de proteccions a terra. 

 

- Els grans forats (patis) es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada 

alternativament cada dues plantes, per a prevenir les caigudes. 

 

- No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans forats fins 

que s’hagin conclòs en tota la seva alçada els àmbits de tancament dels dos forjats 

que cada pany de xarxa protegeix. 

 

- Els forats romandran permanentment protegits amb les proteccions 

instal·lades en la fase d’estructura i es reposaran les proteccions malmeses. 

 

- S’esglaonaran les rampes d’escala de forma provisional. 

 

- Les rampes de les escales es protegiran al seu voltant amb barana sòlida de 

90 cm d’alçada, formada per passamà, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm. 

 

- S’establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre element 

estructural sòlid), als quals s’enganxarà el mosquetó del cinturó de seguretat durant 

les operacions de replanteig i instal·lació de mires. 

 

- S’instal·laran a les zones amb perill de caiguda des d’alçada senyals de Perill 

de caiguda des d’alçada i de ús obligatori de cinturó de seguretat. 

 

- Totes les zones on s’hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. Si 

s’empren portàtils, estaran alimentats a 24 volts, per tal de prevenir el risc elèctric. 

 

- Les zones de treball es netejaran de runes (trossos de maó) diàriament, per 

tal d’evitar les acumulacions innecessàries. 

 

- S’accedirà sempre a les zones de treball d’una manera segura. Es 

prohibeixen els ponts d’un tauló.  
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- És prohibit de balancejar les càrregues suspeses per a instal·lar-les a les 

plantes, per tal de prevenir el risc de caiguda al buit. 

 

- El material ceràmic s’hissarà a les plantes sense trencar els florejos amb els 

quals el subministra el fabricant, per tal d’evitar els riscs per vessament de la càrrega. 

- El maó solt s’hissarà apilat ordenadament a l’interior de calaixos d’hissar, 

tenint cura que les peces no caiguin durant el transport. 

 

- La ceràmica paletitzada transportada amb grua es governarà mitjançant caps 

amarrats a la base de la plataforma d’elevació, mai no es farà directament amb les 

mans, per tal de prevenir cops, atrapaments o caigudes al buit per pèndol de la 

càrrega. 

 

- Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran només 

en el tram necessari per a introduir la càrrega de maó en un determinat lloc i es 

tornaran a posar durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 

 

- És prohibit de concentrar les càrregues de maons sobre obertures. 

 

- L’aplegament de palets es realitzarà a prop de cada pilar, per tal d’evitar les 

sobrecàrregues de l’estructura als llocs de menor resistència. 

 

- S’instal·laran cables de seguretat al voltant dels pilars propers a la façana per 

tal d’ancorar-hi els mosquetons dels cinturons de seguretat durant les operacions 

d’ajut a la descàrrega de càrregues a les plantes. 

 

- Les runes i trossos s’evacuaran diàriament mitjançant trompes d’abocada 

muntades amb aquesta finalitat, per tal d’evitar el risc de trepitjades de materials. 

 

- És prohibit de llençar trossos directament per les obertures de façanes, forats 

o patis. 
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- És prohibit de treballar al costat dels paraments acabats d’aixecar abans que 

hagin transcorregut 48 h, si bufen vents forts que hi incideixin, perquè podrien 

esfondrar-se sobre el personal. 

 

- És prohibit d’emprar cavallets a balcons, terrasses i vores de forjats si no s’ha 

instal·lat abans una protecció sòlida contra possibles caigudes al buit formada per 

peudrets i travessers sòlids horitzontals. 

 

- És prohibit de treballar a l’interior de les grans jardineres de façana sense 

emprar el cinturó de seguretat amarrat a algun punt sòlid i segur. 

- És prohibit de saltar del forjat, plastró de tancament, etc., a les bastides 

penjades o viceversa. 

 

1.7.7.13. Normes de seguretat per a operaris de martells pneumàtics. 

 

- Per tal de prevenir la projecció de partícules que puguin danyar l’operari, 

caldrà emprar roba de treball tancada, ulleres antiprojeccions i manil, maniguets i 

polaines de cuir. 

 

- Per tal d’evitar les vibracions s’emprarà cinturó antivibratori i canelleres. 

 

- Per tal d’evitar lesions als peus s’empraran botes de seguretat, homologades 

classe III. 

 

- Per a prevenir possibles danys pulmonars causats per la pols, s’empraran 

caretes amb filtre mecànic recanviable. 

 

- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s’evitarà de pujar-hi 

a cavall per no rebre més vibracions de les inevitables. 

 

- No es deixarà el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal 

d’evitar la dificultat d’extreure’l desprès. 
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- Abans d’accionar el martell, s’assegurarà que el punxó estigui perfectament 

amarrat.  

 

- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d’evitar possibles 

accidents. 

 

- Es tindrà cura que les mànegues de gasos estiguin en perfecte estat. 

 

- Els operaris seran especialistes, per tal de prevenir els riscs d’imperícia. 

 

- És prohibit expressament d’emprar martells en presència de línies elèctriques 

i/o de gas enterrades, a partir del moment en què són trobades les bandes de 

senyalització. 

 

1.7.7.14. Normes de seguretat per a l’ús del dúmper. 

 

- Es considerarà sempre que el vehicle és una màquina, no un automòbil. 

 

- Abans de començar a treballar, es comprovarà la pressió dels pneumàtics i 

l’estat dels frens. 

 

- En posar el motor en marxa, se subjectarà amb força la maneta i s’evitarà 

deixar-la anar de cop per a prevenir possibles cops. 

 

- No es posarà el vehicle en marxa sense tenir la seguretat que el fre de mà 

està en posició de frenat, per tal d’evitar moviments incontrolats. 

 

- No se sobrepassarà mai la càrrega màxima. 

 

- És prohibit de transportar persones al dúmper. No s’admet cap excepció a 

aquesta regla. 

 

- S’evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 
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- S’evitarà descarregar al costat de talls del terreny, si davant no s’ha instal·lat 

un topall final de recorregut. 

 

- Es respectaran els senyals de circulació interna i també els de trànsit, si 

s’empren carreteres o carrers públics. Mai no se sobrepassaran a l’obra els 20 km per 

hora. 

 

- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrera per 

tal d’evitar bolcs. 

 

- Els conductors posseiran el permís de conduir classe A-1, si cal circular fora 

del recinte de l’obra. 

 

1.7.7.15. Normes de seguretat per a operadors de grua torre. 

 

- Cal situar-se en una zona de la construcció que ofereixi la màxima seguretat, 

comoditat i visibilitat, per tal d’evitar accidents. 

 

- Si cal treballar a la vora de forjats o de talls de terreny, s’han d’instal·lar punts 

forts als quals s’amarrarà el cinturó de seguretat. Aquests punts han d’ésser aliens a la 

grua, si no, si la grua cau, l’operador també caurà. 

 

- No es pot treballar enfilat a l’estructura de la grua, perquè no és segur. 

 

- En tot moment cal tenir la càrrega a la vista per tal d’evitar accidents. Si la 

càrrega queda fora del camp de visió, cal sol·licitar la col·laboració d’un senyalista. No 

es poden córrer riscs innecessaris. 

 

- Cal evitar passar càrregues suspeses sobre els talls amb homes treballant. Si 

cal realitzar maniobres sobre aquests talls, han d’ésser desallotjats. 

 

- No s’ha de provar de realitzar ajustatges a la botonera o al quadre elèctric de 

la grua. Cal avisar de les anomalies al Vigilant de Seguretat per tal que siguin 

reparades. 



 

Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de La Granyanella (La Segarra) 
Seguretat i Salut - Memòria 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Àlex Monsó Varona  81 

 

- No és permès que persones no autoritzades accedeixin a la botonera, al 

quadre elèctric o a les estructures de la grua. Podrien accidentar-se o originar 

accidents. 

 

- No es pot treballar amb la grua en situació d’avaria o de semiavaria. Cal 

comunicar al Vigilant de Seguretat les anomalies per tal que siguin reparades i cal 

deixar la grua fora de servei. 

 

- Si el lloc de treball és a dins d’una cabina a dalt de la torre, cal pujar-hi i 

baixar-ne proveït sempre d’un cinturó de seguretat classe C. Una relliscada o 

l’esgotament podrien originar una caiguda. 

 

- Cal eliminar de la dieta d’obra les begudes alcohòliques tant com sigui 

possible. Així es menarà amb més seguretat la grua. 

 

- Si per qualsevol cosa cal manipular el sistema elèctric, primer s’ha d’estar 

segur que s’ha tallat al quadre general i que s’ha penjat a l’interruptor (o similar) un 

rètol amb la llegenda següent. 

NO EL CONNECTEU, HI HA HOMES TREBALLANT A LA GRUA. 

 

- No s’ha de provar d’hissar càrregues que per alguna raó estiguin adherides a 

terra. Podria fer caure la grua. 

 

- No s’ha de provar d’arrossegar càrregues mitjançant tensions inclinades del 

cable. Podria fer caure la grua. 

 

- No s’ha de provar de balancejar la càrrega per facilitar-ne la descàrrega a les 

plantes. Podria fer caure els companys que la reben. 

 

- No es pot fer pont o eliminar els mecanismes de seguretat elèctrica de la 

grua. 
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- Si l’operari s’adona de la caiguda d’algun cargol de la grua, cal avisar 

immediatament el Vigilant de Seguretat i deixar fora de servei la màquina, fins que se 

n’efectuà la revisió. El més probable és que l’estructura de la torre estigui malmesa. 

 

- Quan s’interrompi per qualsevol raó el treball, cal elevar a la màxima alçada 

possible el ganxo. Cal posar el carro portor el més a prop possible de la torre, cal 

deixar la ploma en penell i desconnectar l’energia elèctrica. 

 

- No s’han de deixar objectes suspesos del ganxo de la grua durant la nit o el 

cap de setmana. Si hom vol que ningú no robi aquests objectes, hauran d’ésser 

guardats als magatzems i no penjats del ganxo. 

 

- No es poden elevar càrregues mal fleixades, perquè podrien desprendre’s 

damunt dels companys durant el transport i causar-los lesions. 

 

- No es permet la utilització d’eslingues trencades o defectuoses per a penjar 

les càrregues del ganxo de la grua. S’evitaran accidents. 

 

- Cal comunicar immediatament al Vigilant de Seguretat el trencament del 

pestell de seguretat del ganxo, perquè sigui reparat immediatament. Mentrestant, cal 

deixar la grua fora de servei per tal d’evitar accidents. 

 

- No s’ha de provar d’hissar càrregues, el pes de les quals sigui igual o superior 

al limitat pel fabricant per al model de grua que s’empra, perquè podria fer-la caure. 

 

- No es pot ultrapassar la limitació de càrrega prevista per als desplaçaments 

del carro portor sobre la ploma, perquè podria fer caure la grua. 

 

1.7.7.16. Normes de seguretat per a operadors de grua mòbil. 

 

- Cal mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a 

enfonsaments. La màquina pot bolcar i produir lesions. 
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- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per sobre el 

personal, perquè podria produir accidents. 

 

- No es pot fer marxa enrera sense l’ajut d’un senyalista. Darrera de la màquina 

poden haver-hi operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

 

- Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per això. 

 

- No s’ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha 

un risc imminent per a la integritat física. 

 

- Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la 

botzina i esperar a rebre instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el 

contacte elèctric hagi cessat, perquè podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que 

algú toqui la grua autopropulsada, perquè podria estar carregada d’electricitat. 

 

- No es poden fer maniobres en espais estrets sense l’ajut d’un senyalista. 

 

- Abans de creuar un pont provisional d’obra, cal assegurar-se que té la 

resistència necessària per a suportar el pes de la màquina. 

 

- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar un 

desplaçament. Cal posar-lo en la posició de viatge per tal d’evitar accidents causats 

per moviments descontrolats. 

 

- És prohibit d’enfilar-se sobre la càrrega i de penjar-se del ganxo, perquè és 

molt perillós. 

 

- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si 

rellisquessin els pedals durant una maniobra o marxa, podria provocar accidents. 

 

- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades 

esbiaixades. La grua pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços 

realitzats poden malmetre els sistemes hidràulics del braç. 
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- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal 

aturar les maniobres. 

 

- No han de provar d’ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser 

hissada. Els sobreesforços poden malmetre la grua i provocar accidents. 

 

- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes 

pot resultar problemàtica i difícil de governar. 

 

- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar 

càrregues. Cal posar en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició 

més segura. 

 

- No se’ls permet abandonar la màquina amb una càrrega suspesa perquè no 

és segur. 

 

- No es permet la permanència d’operaris sota càrregues suspeses perquè 

podrien patir accidents. 

 

- Abans d’hissar una càrrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distància 

d’extensió màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 

 

- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer 

que la resta del personal també les respecti. 

 

- Abans de posar en servei la màquina, cal comprovar tots els dispositius de 

frenada. 

 

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els 

comandaments. Podrien provocar accidents. 

 

- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o 

malmesos. No són segurs. 
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- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o 

estreps tenen el pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuït. Així 

s’evitaran accidents. 

 

- Cal emprar sempre les peces de protecció que s’indiquin a l’obra. 

 

1.7.7.17. Normes de seguretat en soldadures amb arc elèctric. 

 

- Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Sempre que se 

soldi, l’operari emprarà elm de soldar o pantalla de mà. No es mirarà directament l’arc 

perquè la intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls. Aquesta regla també 

serà d’aplicació per al possible ajudant. 

 

- No es picarà el cordó de soldadura sense protecció ocular perquè els 

escantells despresos poden provocar lesions als ulls. 

 

- No es tocaran les peces acabades de soldar per tal de prevenir cremades. 

 

- No es deixaran les pinces directament a terra o al damunt de la perfileria. Es 

dipositaran sobre un portapinces. 

 

- No s’emprarà cap grup que no porti instal·lat protector de clemes per tal de 

prevenir el risc d’electrocució. 

 

- Abans d’iniciar el treball, es comprovarà que el grup està connectat a terra. 

 

- En cas que salti el diferencial, mai no s’anul·larà la presa de terra. S’esperarà 

que el grup sigui reparat o es canviarà. 

 

- El grup de soldadura es desconnectarà durant les pauses de consideració. 

 

- Les mànegues elèctriques s’empalmaran mitjançant connexions estanques 

d’intempèrie. S’evitaran les connexions protegides a base de cinta aïllant. 
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- S’escollirà l’elèctrode adient per al cordó que cal executar. 

 

- Se suspendran els treballs de soldadura a l’intempèrie sota règim de pluges. 

 

- Les escales de mà que cal emprar durant el muntatge de l’estructura seran 

metàl·liques amb ganxos immobilitzadors al cap i a les bancades. 

 

- Les operacions de soldadura que cal realitzar a l’obra no s’efectuaran amb 

tensions superiors a 150 volts si els equips s’alimenten per corrent continu. 

 

- El personal encarregat de soldar serà especialista en muntatges d’estructura 

metàl·lica. 

 

- Els elements de protecció col·lectiva que per interferències amb un treball 

determinat hagin de retirar-se, es reposaran quan aquest treball hagi finalitzat.   

 

1.7.7.18. Normes de seguretat en soldadura oxiacetilènica i oxitallada. 

 

- S’empraran sempre carros portampolles. 

 

- S’evitarà que les ampolles es donin cops o que puguin caure des d’alçada. 

 

- No s’inclinaran les ampolles d’acetilè per a esgotar-les. 

 

- No s’empraran les ampolles tombades. 

 

- Abans d’encendre el bec de gas, es comprovarà que les connexions de les 

mànegues s’han fet correctament. 

 

- No s’abandonarà el carro al tall en absència del soldador. Serà traslladat a un 

lloc segur. 

 

- S’obrirà sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de l’ampolla. 
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- Es prohibiran els focs al voltant de les ampolles, per tal de prevenir possibles 

explosions. 

 

- No es col·locarà el bec de gas a terra, s’utilitzarà un portador de becs de gas. 

 

- Les mànegues d’ambdós gasos s’uniran per tal de facilitar-ne la utilització. 

 

- S’empraran mànegues de colors diferents per a cada un dels gasos, per tal 

d’identificar-les. 

 

- No s’emprarà acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure, per 

tal de prevenir la formació d’acetilur de coure, que és explosiu. 

 

- Si cal tallar o soldar elements pintats, es realitzarà a l’aire lliure o almenys 

s’emprarà una careta protectora. 

 

- Les escales de mà que cal emprar durant el muntatge de l’estructura seran 

metàl·liques amb ganxos immobilitzadors al cap i a les bancades. 

 

- El personal encarregat de soldar serà especialista en la utilització d’aquest 

tipus de soldadura. 

- Els elements de protecció col·lectiva, que per interferències amb un treball 

determinat hagin de retirar-se, es tornaran a posar quan aquest treball hagi finalitzat. 

 

- És prohibit de fumar mentre es realitzin treballs de tall o soldadura, o mentre 

es manipulin els becs de gas. 

 

- Les ampolles dels diferents gasos s’emmagatzemaran separades, subjectes 

per evitar que no caiguin i protegides del sol amb una visera. 
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1.7.7.19. Normes de seguretat per a la utilització d’eines portàtils. 

 

- Les màquines - eina elèctriques que cal emprar en aquesta obra es protegiran 

elèctricament mitjançant doble aïllament. 

 

- Els motors elèctrics de les màquines - eina es protegiran amb la carcassa i 

resguards propis de cada aparell, per tal d’evitar els riscs d’atrapaments o de contacte 

amb l’energia elèctrica. 

 

- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant 

bastigi que suporti una malla metàl·lica disposada de tal manera que permeti 

l’observació de la correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l’atrapament dels 

operaris o dels objectes.  

 

- Es prohibit de realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària 

accionada per transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., 

es realitzaran a motor aturat, per tal d’evitar accidents. 

 

- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es realitzaran 

mitjançant muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, 

etc., per tal d’evitar el risc d’atrapament. 

 

- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es 

protegiran mitjançant un bastigi, suport d’un tancament a base de malla metàl·lica, que 

permeti l’observació del bon funcionament de la transmissió i, alhora, impedeixi 

l’atrapament de persones o d’objectes.  

 

- La instal·lació de rètols amb llegendes de Màquina avariada, Màquina fora de 

servei, etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 

 

- Les màquines - eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant 

una carcassa antiprojeccions. 
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- Les màquines - eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de 

doble aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a 

la xarxa de terres, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric 

general de l’obra. 

 

- Les màquines - eina que cal emprar a llocs on existeixen productes 

inflamables o explosius (diluents inflamables, explosius, combustible i similars) seran 

protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 

 

- En ambients humits, l’alimentació per a les màquines - eina no protegides 

amb doble aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

 

- Les eines accionades mitjançant compressor s’empraran a una distància 

mínima de 10 m d’aquest compressor (com a norma general), per tal d’evitar el risc 

d’alt nivell acústic. 

 

- Les eines que cal emprar en aquesta obra, accionades mitjançant 

compressor, estaran dotades de camises insonoritzades, per tal de disminuir el nivell 

acústic. 

 

- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant 

combustibles líquids a llocs tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir 

el risc de treballar a l’interior d’atmosferes tòxiques. 

 

- Es prohibeix l’ús de màquines - eina al personal no autoritzat, per tal d’evitar 

accidents per imperícia. 

 

- Es prohibit de deixar les eines elèctriques de tall (o trepant) abandonades a 

terra, per tal d’evitar accidents. 

 

- Les connexions elèctriques mitjançant clemes de totes les màquines-eina que 

cal emprar en aquesta obra es protegiran sempre amb la seva corresponent carcassa 

anticontactes elèctrics. 
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- Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per a accionament de 

màquines - eina s’instal·laran de forma aèria. Se senyalitzaran mitjançant corda de 

banderetes els llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna, per tal de 

prevenir els riscs d’ensopegada (o tall del circuit de pressió). 

 

1.8. Notificació i investigació d’Accidents. 

 

Tots els accidents que es produeixin hauran d’ésser notificats a la Direcció 

Facultativa o al Tècnic de Prevenció en Obra, i investigats per tal d’evacuar-ne la 

gravetat potencial i d’adoptar les mesures correctores que calguin per a evitar que es 

repeteixin.  

 

 

Barcelona, juliol de 2011 

 

Autor del Projecte 
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PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUTCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

H FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.1 EFSS1010

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÉCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.1 ERMC1010

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
EQUIPS PROTECCIONS COL�LECTIVESCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ML 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 EPC11001

AMIDAMENT DIRECTE 190,000

UD TOPALL PER CAMIÓ EN EXCAVACIONS I ZONES D'ACOPIS AMB TAULONS, INCLOSA LA COL�LOCACIÓ.2 EPC15010

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
SENYALITZACIÓCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ML CORDÓ DE TANCAMENT REFLECTANT, INCLÒS SUPORTS, COL�LOCACIÓ I DESMUNTATGE.1 ESEN1010

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

UD CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB SUPORT METÀL�LIC I INCLÒS LA COL�LOCACIÓ.2 ESEN2030

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I COMPOSTOS PERILLOSOSCAPITOL 05

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLÒS EL SUPORT I LA COL�LOCACIÓ.1 EPCI1010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ ELÈCTRICACAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA SENSIBILITAT (300 MA), INCLOSA INSTAL�LACIÓ.1 EPED1010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA SENSIBILITAT (30 MA) INCLOSA INSTAL�LACIÓ.2 EPED1020

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

UD INSTAL�LACIÓ DE PRESA DE TERRA FORMADA PER CABLE DE COURE, ELÈCTRODE CONNECTAT A TERRA EN
MASSES METÀL�LIQUES, QUADRES DE ELECTRICITAT, ETC.

3 EPET1010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD VESTIT DE TREBALL.1 EPIC5010

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

UD CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.2 EPICA110

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

UD ULLERES ANTI - POLS I ANTI- IMPACTE.3 EPICA210

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

UD MASCARETA RESPIRACIÓ ANTI - POLS.4 EPICA410

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

UD FILTRE MASCARETA ANTI - POLS.5 EPICA412

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

UD PROTECTOR AUDITIU.6 EPICA510

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

UD PAR DE GUANTS DE CUIR.7 EPIM1010

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

UD PAR DE BOTES DE SEGURETAT DE CUIR.8 EPIP1020

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE PROTECCIONSCAPITOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EN MANTENIMENT I REPOSICIÓ PROTECCIONS.1 EMRP1010

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
INSTAL�LACIONS D'HIGIENE I BENESTARCAPITOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

MES LLOGUER DE BARRACÓ HABILITAT PER LAVABOS.1 EIHB1020

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 01
FARMACIOLA I MATERIAL SANITARICAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UT FARMACIOLA INSTAL�LADA EN OBRA.1 EBAU1010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UT RECONEIXEMENT MÈDIC.2 EBAU3020

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro



 

 

 

QUADRE DE PREUS Nº1 
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 24/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,05UTEBAU1010 FARMACIOLA INSTAL�LADA EN OBRA.P- 1
(CENT TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €30,65UTEBAU3020 RECONEIXEMENT MÈDIC.P- 5
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €15,76HEFSS1010 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.P- 6
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €237,22MESEIHB1020 LLOGUER DE BARRACÓ HABILITAT PER LAVABOS.P- 8
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €34,59HEMRP1010 MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EN MANTENIMENT I REPOSICIÓ PROTECCIONS.P- 17
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €31,95MLEPC11001 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- 18

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €19,35UDEPC15010 TOPALL PER CAMIÓ EN EXCAVACIONS I ZONES D'ACOPIS AMB TAULONS, INCLOSA LA
COL�LOCACIÓ.

P- 26

(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €46,46UDEPCI1010 EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLÒS EL SUPORT I LA COL�LOCACIÓ.P- 27
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €89,70UDEPED1010 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA SENSIBILITAT (300 MA), INCLOSA INSTAL�LACIÓ.P- 29
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €97,12UDEPED1020 INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA SENSIBILITAT (30 MA) INCLOSA INSTAL�LACIÓ.P- 30
(NORANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €22,90UDEPET1010 INSTAL�LACIÓ DE PRESA DE TERRA FORMADA PER CABLE DE COURE, ELÈCTRODE
CONNECTAT A TERRA EN MASSES METÀL�LIQUES, QUADRES DE ELECTRICITAT, ETC.

P- 31

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €13,89UDEPIC5010 VESTIT DE TREBALL.P- 38
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €7,62UDEPICA110 CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.P- 41
(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €7,38UDEPICA210 ULLERES ANTI - POLS I ANTI- IMPACTE.P- 42
(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €6,86UDEPICA410 MASCARETA RESPIRACIÓ ANTI - POLS.P- 44
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €0,67UDEPICA412 FILTRE MASCARETA ANTI - POLS.P- 45
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €16,17UDEPICA510 PROTECTOR AUDITIU.P- 46
(SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €2,46UDEPIM1010 PAR DE GUANTS DE CUIR.P- 47
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €20,39UDEPIP1020 PAR DE BOTES DE SEGURETAT DE CUIR.P- 50
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €112,94UDERMC1010 REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.P- 52
(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 24/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,20MLESEN1010 CORDÓ DE TANCAMENT REFLECTANT, INCLÒS SUPORTS, COL�LOCACIÓ I
DESMUNTATGE.

P- 53

(SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €30,26UDESEN2030 CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB SUPORT METÀL�LIC I INCLÒS LA COL�LOCACIÓ.P- 56
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Barcelona, juliol de 2011.

    
L´autor del projecte:                          

                                           

                    
                          

Alexandre Monsó Varona                                                 

                       



 

 

 

QUADRE  DE PREUS Nº2 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 24/06/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

UTEBAU1010 FARMACIOLA INSTAL�LADA EN OBRA.P- 1  €113,05

Sense descomposició 113,05 €

UTEBAU3020 RECONEIXEMENT MÈDIC.P- 5  €30,65

Sense descomposició 30,65 €

HEFSS1010 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.P- 6  €15,76

Sense descomposició 15,76 €

MESEIHB1020 LLOGUER DE BARRACÓ HABILITAT PER LAVABOS.P- 8  €237,22

Sense descomposició 237,22 €

HEMRP1010 MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EN MANTENIMENT I
REPOSICIÓ PROTECCIONS.

P- 17  €34,59

Sense descomposició 34,59 €

MLEPC11001 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- 18  €31,95

Sense descomposició 31,95 €

UDEPC15010 TOPALL PER CAMIÓ EN EXCAVACIONS I ZONES D'ACOPIS AMB
TAULONS, INCLOSA LA COL�LOCACIÓ.

P- 26  €19,35

Sense descomposició 19,35 €

UDEPCI1010 EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLÒS EL SUPORT I LA
COL�LOCACIÓ.

P- 27  €46,46

Sense descomposició 46,46 €

UDEPED1010 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA SENSIBILITAT (300 MA),
INCLOSA INSTAL�LACIÓ.

P- 29  €89,70

Sense descomposició 89,70 €

UDEPED1020 INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA SENSIBILITAT (30 MA) INCLOSA
INSTAL�LACIÓ.

P- 30  €97,12

Sense descomposició 97,12 €

UDEPET1010 INSTAL�LACIÓ DE PRESA DE TERRA FORMADA PER CABLE DE
COURE, ELÈCTRODE CONNECTAT A TERRA EN MASSES
METÀL�LIQUES, QUADRES DE ELECTRICITAT, ETC.

P- 31  €22,90

Sense descomposició 22,90 €

UDEPIC5010 VESTIT DE TREBALL.P- 38  €13,89

Sense descomposició 13,89 €

UDEPICA110 CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.P- 41  €7,62

Sense descomposició 7,62 €

UDEPICA210 ULLERES ANTI - POLS I ANTI- IMPACTE.P- 42  €7,38

Sense descomposició 7,38 €

UDEPICA410 MASCARETA RESPIRACIÓ ANTI - POLS.P- 44  €6,86

Sense descomposició 6,86 €

UDEPICA412 FILTRE MASCARETA ANTI - POLS.P- 45  €0,67
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 24/06/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

Sense descomposició 0,67 €

UDEPICA510 PROTECTOR AUDITIU.P- 46  €16,17

Sense descomposició 16,17 €

UDEPIM1010 PAR DE GUANTS DE CUIR.P- 47  €2,46

Sense descomposició 2,46 €

UDEPIP1020 PAR DE BOTES DE SEGURETAT DE CUIR.P- 50  €20,39

Sense descomposició 20,39 €

UDERMC1010 REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.P- 52  €112,94

Sense descomposició 112,94 €

MLESEN1010 CORDÓ DE TANCAMENT REFLECTANT, INCLÒS SUPORTS,
COL�LOCACIÓ I DESMUNTATGE.

P- 53  €6,20

Sense descomposició 6,20 €

UDESEN2030 CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB SUPORT METÀL�LIC I INCLÒS LA
COL�LOCACIÓ.

P- 56  €30,26

Sense descomposició 30,26 €

                       

Barcelona, juliol de 2011.

    
L´autor del projecte:                          

                                           

                    
                          

Alexandre Monsó Varona                                                 



 

 

 

PRESSUPOSTOS PARCIALS 
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PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:24/06/11 1Data:

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFSS1010 H FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. (P - 6) 35,00015,76 551,60

CAPITOLTOTAL 01.01 551,60

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÉ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ERMC1010 UD REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT AL
TREBALL. (P - 52)

10,000112,94 1.129,40

CAPITOLTOTAL 01.02 1.129,40

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL EQUIPS PROTECCIONS COL�LECTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPC11001 ML 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 - 18)

190,00031,95 6.070,50

2 EPC15010 UD TOPALL PER CAMIÓ EN EXCAVACIONS I ZONES D'ACOPIS
AMB TAULONS, INCLOSA LA COL�LOCACIÓ. (P - 26)

10,00019,35 193,50

CAPITOLTOTAL 01.03 6.264,00

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL SENYALITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESEN1010 ML CORDÓ DE TANCAMENT REFLECTANT, INCLÒS SUPORTS,
COL�LOCACIÓ I DESMUNTATGE. (P - 53)

150,0006,20 930,00

2 ESEN2030 UD CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB SUPORT METÀL�LIC I
INCLÒS LA COL�LOCACIÓ. (P - 56)

4,00030,26 121,04

CAPITOLTOTAL 01.04 1.051,04

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I COMPOSTOS PERILLOSOS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPCI1010 UD EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLÒS EL SUPORT I LA
COL�LOCACIÓ. (P - 27)

2,00046,46 92,92

CAPITOLTOTAL 01.05 92,92

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL EQUIPS DE PROTECCIÓ ELÈCTRICA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPED1010 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA SENSIBILITAT (300
MA), INCLOSA INSTAL�LACIÓ. (P - 29)

4,00089,70 358,80

Euro
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PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:24/06/11 2Data:

2 EPED1020 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA SENSIBILITAT (30 MA)
INCLOSA INSTAL�LACIÓ. (P - 30)

4,00097,12 388,48

3 EPET1010 UD INSTAL�LACIÓ DE PRESA DE TERRA FORMADA PER CABLE
DE COURE, ELÈCTRODE CONNECTAT A TERRA EN
MASSES METÀL�LIQUES, QUADRES DE ELECTRICITAT,
ETC. (P - 31)

4,00022,90 91,60

CAPITOLTOTAL 01.06 838,88

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPIC5010 UD VESTIT DE TREBALL. (P - 38) 20,00013,89 277,80

2 EPICA110 UD CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT. (P - 41) 20,0007,62 152,40

3 EPICA210 UD ULLERES ANTI - POLS I ANTI- IMPACTE. (P - 42) 20,0007,38 147,60

4 EPICA410 UD MASCARETA RESPIRACIÓ ANTI - POLS. (P - 44) 30,0006,86 205,80

5 EPICA412 UD FILTRE MASCARETA ANTI - POLS. (P - 45) 20,0000,67 13,40

6 EPICA510 UD PROTECTOR AUDITIU. (P - 46) 20,00016,17 323,40

7 EPIM1010 UD PAR DE GUANTS DE CUIR. (P - 47) 20,0002,46 49,20

8 EPIP1020 UD PAR DE BOTES DE SEGURETAT DE CUIR. (P - 50) 20,00020,39 407,80

CAPITOLTOTAL 01.07 1.577,40

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE PROTECCIONS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMRP1010 H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EN
MANTENIMENT I REPOSICIÓ PROTECCIONS. (P - 17)

100,00034,59 3.459,00

CAPITOLTOTAL 01.08 3.459,00

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL INSTAL�LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EIHB1020 MES LLOGUER DE BARRACÓ HABILITAT PER LAVABOS. (P - 8) 10,000237,22 2.372,20

CAPITOLTOTAL 01.09 2.372,20

PRES.PARCIAL PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPITOL FARMACIOLA I MATERIAL SANITARI10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EBAU1010 UT FARMACIOLA INSTAL�LADA EN OBRA. (P - 1) 1,000113,05 113,05

2 EBAU3020 UT RECONEIXEMENT MÈDIC. (P - 5) 20,00030,65 613,00

CAPITOLTOTAL 01.10 726,05

Euro



 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:24/06/11 1Data:

NIVELL 2: CAPITOL Import

CAPITOL 01.01 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 551,60
CAPITOL 01.02 REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÉ 1.129,40
CAPITOL 01.03 EQUIPS PROTECCIONS COL�LECTIVES 6.264,00
CAPITOL 01.04 SENYALITZACIÓ 1.051,04
CAPITOL 01.05 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I COMPOSTOS PERILLOSOS 92,92
CAPITOL 01.06 EQUIPS DE PROTECCIÓ ELÈCTRICA 838,88
CAPITOL 01.07 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.577,40
CAPITOL 01.08 MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE PROTECCIONS 3.459,00
CAPITOL 01.09 INSTAL�LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 2.372,20
CAPITOL 01.10 FARMACIOLA I MATERIAL SANITARI 726,05

01 PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTPRES.PARCIAL 18.062,49

18.062,49

NIVELL 1: PRES.PARCIAL Import

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 18.062,49
18.062,49

Euro



 

 

 

PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

18.062,49PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

1.083,756,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 18.062,49....................................................................................................................................

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 18.062,49....................................................................................................................................2.348,12

Subtotal 21.494,36

18,00 % IVA SOBRE 21.494,36....................................................................................................................................3.868,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 25.363,34€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS )

Barcelona, juliol de 2011.

    
L´autor del projecte:                          

                                           

                    
                          

Alexandre Monsó Varona                                                 
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1 Plec de condicions particulars. 

1.1 Disposicions legals d’aplicació. 

 

Generals 

 

- Constitució de 27 de desembre de 1.978. (Títol I, capítol III, article 40.2), BOE 

de 29 de desembre. 

- Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de L’Estatut 

dels Treballadors. BOE de 29 de març. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals, BOE de 10 de 

novembre. 

- Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. 

BOE de 31 de gener. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre.  

- Llei 14/1986 de 25 d’abril. General de Sanitat. (articles 18, 19, 21 i 26). BOE  

de 29 d‘abril. 

- Llei 8/1998, de 7 d’abril. Infraccions i sancions  en l’ordre social. BOE de 15 

d’abril. 

- Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i 

Disposició addicional 7). DOGC de 30 de juliol. 

- Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de 

juliol. 

- Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la 

seguretat social. BOE de 29 de juny. 

- Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. 

BOE de 26 de setembre. 

- Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i Salut en el 

treball. BOE de 16 i 17 de març. (Derogada parcialment. Resta vigent: Capítol VI 

“Electricitat” per a totes les activitats, Art. 24 i Capítol VII “Prevenció i extinció 

d’incendis” per a edificis i establiments d’ús industrial, i Capítols II, III, IV, V i VII per als 

llocs de treball exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 486/1997). 

 

Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses 
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- Decret 2414/61, de 30 de novembre. Reglament d’activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses. BOE de 30 de novembre. 

 

Accidents majors 

 

- Reial decret 886/1988, de 15 de juliol, sobre Prevenció d’accidents majors en 

determinades activitats industrials. BOE de 5 d’agost. 

- Reial decret 952/1990, de 29 de juny. Modifica els annexos i completa les 

disposicions del Reial decret 886/1988. BOE de 21 de juliol. 

 

Agents biològics 

 

- Reial decret 664/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 de 

maig. 

 

Aparells a pressió 

 

- Reial decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE 

de 29 de maig. (I Instruccions tècniques complementàries). 

- Reial decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del 

Reial decret 1244/1979. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 gener de 1991. 

 

Aparells elevadors 

 

- Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i 

de manutenció. BOE d’11 de desembre. (I Instruccions tècniques Complementàries). 

 

- Reial decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 

84/528/CEE sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

- Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la Directiva 

95/16/CE sobre ascensors. BOE de 30 de setembre. 
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Construcció 

 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i 

de salut en les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre. 

- Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 

d’incidències en obres de construcció. DOGC de 27 de gener. 

 

Electricitat  

 

- Reial decret 842/2002, de 2 d’agost. Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió. BOE de 18 de setembre. (I Instruccions tècniques complementàries). 

- Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta 

tensió. BOE de 27 de desembre.  

- Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 

transformació.  BOE d’1 de desembre. (I Instruccions tècniques complementàries). 

- Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i Salut en el 

treball. Capítol VI, electricitat. BOE de 16 de març. 

 

Equips de treball 

 

- Reial decret 1215/97, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’agost. 

 

Incendis i explosions 

 

- Reial decret 786/2001, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

Seguretat contra Incendis en els establiments Industrials. 

- Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis. BOE de 14 de desembre. 

- Reial decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 

94-9-CE relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 

potencialment explosives. BOE de 8 d’abril. 
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- Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. 

DOGC d’11 de desembre.  

 

Llocs de treball 

 

- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs de treball. BOE de 23 d’abril. 

 

Malalties professionals 

 

- Reial decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. 

BOE de 25 d’agost.  

- Reial decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el Reial decret 

1995/1978. BOE d’1 de desembre. 

 

Manipulació manual de càrregues 

 

- Reial decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 

dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril. 

 

Màquines 

 

- Reial decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les 

màquines. (Capítol VII). BOE de 21 de juliol. 

- Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la 

Directiva 89/392/CEE relativa a les legislacions dels Estats membres sobre màquines. 

BOE d’11 de desembre. 

 

- Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el Reial decret 1435/1992. 

BOE de 8 de febrer. 
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Mines i sondatges 

 

- Reial decret 863/1985, de 2 d’abril. Reglament general de normes bàsiques 

de seguretat minera. BOE de 12 de juny (I Instruccions Tècniques Complementàries). 

- Reial decret 150/1996, de 2 de febrer. Modifica l’article 109 del Reial decret 

863/1985. BOE de 8 de març. 

- Llei 1/1997, de 4 d’abril. Infraccions i sancions en matèria de seguretat 

minera. BOE de 5 de juny. 

- Reial decret 1389/1997, de 5 de setembre. Disposicions mínimes destinades 

a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. BOE de 7 

d’octubre. 

 

Pantalles de visualització 

 

- Reial decret 488/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. BOE de 23 

d’abril. 

 

Proteccions personals 

 

- Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 

BOE de 28 de desembre. 

- Ordre, de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el 

Reial decret 1407/1992. BOE d’1 de juny. 

- Reial decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el Reial decret 1407/1992. 

BOE de 8 de març. 

- Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i 

Seguretat Industrial, per la que es publica a títol informatiu, informació complementària 

establerta pel Reial decret 1407/1992. BOE de 28 de maig. 

 

- Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 

12 de juny . 
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Senyalització 

 

- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’abril. 

 

Soroll 

 

- Reial decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant 

els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre.  

 

1.2 Condicions dels mitjans de protecció. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 

tindran fixat un període de vida útil i no es faran servir quan aquest període hagi 

finalitzat. 

 

Quan, per circumstancies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid 

d’una determinada peça o equip, es reposaran independentment de la durada prevista 

o de la data de lliurament. 

 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, es a dir, el 

màxim per al qual es va concebre (per exemple, per un accident), serà rebutjat i 

reposat immediatament. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 

les admeses pel fabricant es reposaran immediatament. 

 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai no representarà un risc en si mateix. 
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1.2.1 Proteccions personals. 

 

Tot element de protecció personal tindrà el marcat C.E., sempre que existeixin 

al mercat. En els casos que no existeixi, seran de qualitat adient a les seves 

respectives prestacions. 

 

El personal subcontractat també anirà proveït d’elements de protecció, i els 

seran subministrats si cal. 

1.2.2 Proteccions col·lectives. 

 

Es disposaran proteccions col·lectives eficaces per tal d’evitar accidents de 

personal, tant propi com subcontractat, i fins i tot de tercers. Les proteccions en 

qüestió són les següents: 

 

- Xarxes, seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les 

necessàries perquè compleixin amb garantia la funció protectora per a la qual estan 

previstes. 

 

- Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 

ancoratge de xarxes. Tindran la resistència suficient per a suportar els esforços als 

quals són sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

 

- Interruptors diferencials i preses de terra; la sensibilitat mínima dels 

interruptors diferencials serà de 30 mA per a il·luminació i de 300 mA per a força. Les 

resistències de les preses de terra no seran superiors a les que garanteixi, d’acord 

amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de 24V. Es mesurarà 

la resistència periòdicament i almenys a l’època més seca de l’any. 

 

- Extintors; seran adients en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible i 

es revisaran cada sis mesos com a màxim. 
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- Mitjans auxiliars de topografia; aquests mitjans tals com cintes, banderoles, 

mires, etc., seran dielèctrics, tenint en compte el risc d’electrocució causat per les 

línies elèctriques.  

 

- Recs; les pistes per a vehicles es regaran de manera adient per tal d’evitar 

aixecament de pols causat pel trànsit d’aquests vehicles. 

 

- Ordre i neteja; en tot moment es mantindran les zones de treball netes i 

ordenades. 

 

- Plataforma de descàrrega; el sistema de subjecció serà d’ancoratge al forjat 

i puntals telescòpics al sostre. Tindrà els punts d’amarratge suficients per a ésser 

transportada mitjançant grua i els ancoratges per a la col·locació de barana. A la seva 

vertical no existiran altres punts de descàrrega. 

 

- Tanques autònomes de limitació i protecció; tindran com a mínim 90 cm 

d’alçada i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. Disposaran de potes per a 

mantenir la verticalitat. 

 

- Il·luminació; els llocs de treball que no disposin de llum natural es dotaran 

il·luminació artificial, la intensitat mínima de la qual serà de 100 lux. 

 

1.3 Servei Tècnic de Seguretat i Salut. 

 

L’obra tindrà assignat un Tècnic de Prevenció, la missió del qual serà la 

prevenció de riscs que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs i 

l’assessorament al Cap d’Obra sobre les mesures de seguretat que cal adoptar. 

També investigarà les causes dels accidents ocorreguts, per tal de modificar els 

condicionants que els van produir i evitar així que es repeteixin. 
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1.4 Instal·lacions d’Higiene i Benestar. 

 

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats. 

 

- El vestidor disposarà de penjadors, seients i calefacció. 

 

- Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 

per cada 10 treballadors, i un wàter per cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 

 

- El menjador disposarà de taula, seients amb respatller, piques rentavaixella, 

escalfa-àpats i recipient per a deixalles. Disposarà il·luminació natural i artificial, així 

com de ventilació adient. 

 

 

Barcelona, juliol de 2011 

 

L’autor del Projecte 

 

 

 

 

 

Alexandre Monsó Varona 


	DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA
	MEMÒRIA
	ANNEX 1: ANTECEDENTS
	ANNEX 2: TOPOGRAFIA
	ANNEX 3: GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
	ANNEX 4: ESTUDI DEMOGRÀFIC
	ANNEX 5: CABALS DE DISSENY
	ANNEX 6: CÀRREGUES CONTAMINANTS DE DISSENY
	ANNEX 7: BASES DE DISSENY
	ANNEX 8: SELECCIÓ D’ALTERNATIVES. SOLUCIÓ GENERAL
	ANNEX 9: SELECCIÓ D’ALTERNATIVES. EMPLAÇAMENT
	ANNEX 10: SELECCIÓ D’ALTERNATIVES. TRACTA
	ANNEX 11: DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT ADOPTAT
	ANNEX 12: DIMENSIONAMENT DEL PROCÉS
	ANNEX 13: ESTUDI D’INUNDABILITAT
	ANNEX 14: TRAÇAT
	ANNEX 15: EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
	ANNEX 16: CÀLCULS HIDRÀULICS
	ANNEX 17: CÀLCULS ESTRUCTURALS
	ANNEX 18: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
	ANNEX 19: ESCOMESES
	ANNEX 20: ESTUDI D’INCIDÈNCIA AMBIENTAL
	ANNEX 21: AFECCIONS A LA LLERA PÚBLICA, PEIN I ZMT
	ANNEX 22: PLA D’OBRA
	ANNEX 23: JUSTIFICACIÓ DE PREUS
	ANNEX 24: ESTUDI D’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT
	ANNEX 25: PROCÉS CONSTRUCTIU
	ANNEX 26: VISITA GUIADA A L’EDAR DE LA GRANYANELLA
	ANNEX 27: REPORTATGE FOTOGRÀFIC
	ANNEX 28: BENEFICI AMBIENTAL
	DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS
	DOCUMENT Nº3:PLEC DE CONDICIONS
	DOCUMENT Nº4:PRESSUPOST
	DOCUMENT Nº5: ESTUDIDE SEGURETAT I SALUT
	MEMÒRIA



