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1. Introducció 
 
El present projecte constructiu es redacta amb la finalitat d’establir els criteris bàsics 
per a la definició de les obres per al tractament de les aigües residuals del nucli de 
població d’Anglesola (Urgell), que permeti abocar l’aigua tractada complint amb els 
límits establerts per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
23 d’octubre de 2000. 
 
El projecte s’estructura en quatre documents i amb el nivell de definició intrínsec als 
Projectes constructius. 
 
Les actuacions objecte del projecte es contemplen en el Programa de Sanejament de 
les Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2005, Annex 1: Llistat d’actuacions 
programades en l’actualització 2007 del PSARU 2005 dins de l’escenari 2009 – 2014. 
 
En l’estudi preliminar del POUM del municipi ja es deixa constància de la necessitat 
d’una EDAR per reduir l’impacte en el medi ambient i adaptar-se a la Directiva 
2000/60/CE. Així mateix, en aquest mateix document ja es cita que en l’horitzó del 
2014 l’Agència Catalana de l’Aigua té prevista la seva construcció. 
 
1.1. Situació 
 
El projecte es desenvolupa a la Comunitat Autònoma de Catalunya, a la província de 
Lleida, concretament al municipi d’Anglesola de la comarca d’Urgell. Té una extensió 
de 23,53 km². 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Localització geogràfica d’Anglesola. 
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El terme municipal d’Anglesola, de 23,53 km², es troba al centre de la comarca, al nord 
- oest de Tàrrega, capital comarcal. Limita al nord amb Tornabous, al nord – est amb 
Claravalls i la Figuerosa, a l’est i sud – est amb Vilagrassa, al sud i sud – oest amb 
Bellpuig i a l’oest amb Barbens i Puigverd d’Agramunt. 
 
Al terme municipal d’Anglesola hi predomina el clima mediterrani continental de 
tendència àrida, acusadament sec, caracteritzat per unes fortes oscil·lacions tèrmiques 
anuals. Un fenomen característic son les boires hivernals, resultat de la inversió 
tèrmica que es manifesta a les planes del Segre i de l’Ebre mitjà. 
 
Anglesola, es travessat i conformat per la carretera C-53, de Tàrrega a Balaguer, que 
és l’eix estructurador del poble, que ha crescut al llarg de la mateixa. 
 
1.2. Estat actual del municipi 
 
Anglesola presenta en l’actualitat greus manques en el servei de sanejament de les 
aigües residuals, ja que actualment l’aigua residual del municipi s’aboca sense 
tractament previ al riu d’Ondara. 
 

 
 

Figura 2. Detall dels punts actuals d’abocament de l’aigua sense tractar. 
 
 

 

2. Objecte del projecte 
 
És objecte del present projecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del municipi d’Anglesola, 
situat a la comarca d’Urgell. 
 
Aquesta obra d’infraestructura és necessària per acomplir amb els objectius fixats amb 
la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE), la Directiva 91/271/CEE i el Reial Decret 
509/1996, i es troba dins del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 
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(PSARU 2005) del Pla de sanejament de Catalunya i està contemplada al Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellcaire d’Urgell. 
 
L'objectiu fonamental es el de complir la Directiva Marc de l'Aigua que pretén 
aconseguir un bon estat de totes les aigües en l'any 2015, mitjançant l'ús sostenible 
del recurs. Per a això la legislació establix una sèrie d'objectius mediambientals. 
 
Els objectius per a les masses d'aigua superficial són: 
 

 Prevenir la deterioració de l'estat de les masses d'aigua. 
 

 Protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua superficial amb l'objecte 
d'arribar a un bon estat a tot tardar en el 2015. El bon estat de les aigües 
superficials s'arriba a quan tant l'estat ecològic com el químic són bons. 
 

 Reduir progressivament la contaminació procedent de substàncies prioritàries i 
eliminar o suprimir gradualment els abocaments, les emissions i les pèrdues de 
substàncies perilloses prioritàries. 

 
Les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) juguen un paper fonamental 
en el cicle de l'aigua. En elles es processa i recicla l'aigua abans de retornar-la al mitjà 
natural receptor, el que contribueix notablement a la preservació dels recursos 
naturals. 
 
L’EDAR permetrà eliminar les contaminacions físico-químiques i biològiques de l'aigua. 
L’Agència Catalana de l’Aigua promou la construcció d'aquestes estacions 
depuradores per tal d’aconseguir un bon estat de les aigües abocades. No obstant 
això la zona de Lleida presenta en l'actualitat nombroses i greus manques dintre del  
cicle integral de l'aigua, sobretot quant al sistema de depuració, inexistent en moltes 
zones. Existeixen alguns nuclis de població que per motius generalment associats a la 
seva reduïda grandària o ubicació geogràficament dispersa, aboquen les seves aigües 
residuals directament a lleres i sòls, sense un tractament previ de depuració. 
 
 

3. Dades de partida 
 
 
3.1.  Sistema de sanejament 
 
 
Actualment al municipi d’Anglesola no disposa de cap sistema de sanejament de les 
aigües residuals, les quals s’aboquen directament al riu Ondara, mitjançant dos 
col·lectors interceptors de les aigües del municipi, situat a una cota més elevada que el 
riu. 
 
Segons les fonts consultades i a partir de la documentació facilitada pels serveis 
tècnics municipals s’ha pogut definir l’actual xarxa de sanejament. Es tracta d’una 
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xarxa d’aigua separativa. El primer col·lector, recull les aigües de la part central – est 
del municipi i va a parar al carrer dels Esports on descarrega l’aigua al riu Ondara. El 
segon col·lector existent, recull l’aigua de l’altre part del municipi travessant el camí del 
Reguer Forcat al final del seu tram i abocant l’aigua al riu. El sistema de xarxes actual 
té unes canonades de 300 mm. 
 
3.2. Població 
 
Per a la determinació de la població  de disseny es farà servir la informació procedent 
dels següents organismes i documents: 
 

 Ajuntament d’Anglesola 
 Estudi preliminar i memòria informativa del POUM 
 Taules de població de l’IDESCAT1 (dades 2010). 

 
A partir d’aquestes dades s’ha estimat la població de disseny del nucli a tractat. El 
resultat el resumeix la taula següent. 
 

Nucli Població actual Població de 
disseny 

Anglesola 1.355 1.820 
 

Taula 1. Dades de població. 
 
3.3 Cabals a tractar 
 
Els cabals a tractar es resumeixen en la taula següent: 
 
 

Cabals l/s m³/h m³/dia 
Cabal mig 4,21 15,17 365 
Cabal punta 10,13 36,4 874 
Cabal dilució 20,10 75,85 1.820 
Cabal mínim (0,5·QMH) 2,11 7,59 182 
Cabal punta pretractament EDAR (5·QMH) 20,10 75,85 1.820 
Cabal punta tractament biològic (3·QMH) 12,64 45,51 1.092 

 
Taula 2. Dades de cabals a tractar. 

 
 
3.4. Càrregues contaminants 
 
Degut a la falta de recursos no s’ha pogut realitzar la campanya analítica de mostres 
de les aigües residuals d’arribada a la planta necessària. Per tant, tampoc es disposa 
de cap altra informació de campanyes analítiques recents, s’ha optat per fixar unes 
                                                
1 Institut d’Estadística de Catalunya. 
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concentracions representatives dels diferents paràmetres indicadors de la qualitat de 
les aigües en base a les dades de l’INE2 per Catalunya. També s’han tingut en compte 
les dades de càrregues contaminants de municipis molt semblants al d’Anglesola, com 
es La Portella o Torrelameu. 
Els resultats es resumeixen a la taula següent: 
 

Paràmetre Valors 
DBO5 (mg/l) 300 
DQO total (mg/l) 656 
MES (SST) (mg/l) 350 
Nitrogen total (mg/l) 35 
NTK (mg/l) 35 
Nitrats (mg/l) < 2,2 
PT (mg/l) 20 
Metalls (mg/l) 0,18 

 
Taula 3. Caracterització de les aigües a tractar. 

 
 

4. Població equivalent 
 
En base als valors exposats anteriorment, i donat que no es considera cap aportació 
de cabal industrial, la població equivalent serà de 1.820 habitants – equivalents. 
 
Per a l’estudi d’alternatives, s’ha dimensionat aquesta població ja que el municipi 
d’Anglesola es troba rodejat de zones inundables i pot créixer poc mes. Per aquest, 
motiu, no seria necessari deixar una futura previsió d’ampliació de les instal·lacions.   
 
 

5. Objectius de qualitat 
 
La següent taula mostra els objectius de qualitat a complir per l’aigua tractada per 
l’estació depuradora projectada: 
 

Paràmetre Valor 
DBO5 (mg/l) < 25 
DQO total (mg/l) < 125 
MES (SST) (mg/l) < 35 
Nitrogen total Kjeldahl (mg/l) < 15 
P total (mg/l) < 2 

 
Taula 4. Objectius de qualitat de l’aigua tractada. 

 

 
                                                
2 Instituto Nacional de Estadística (INE), 
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6. Topografia 
 
A l’Annex 3. Topografia s’inclou el plànol a escala 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya emprats per dur a terme i definir l’àmbit d’actuació d’aquest projecte. 

 
7. Geologia i geotècnia 
 
A l’Annex 4. Geologia i a l’Annex 5. Geotècnia, es defineixen les característiques de 
les principals unitats geològiques i geotècniques dels materials pertanyents a la zona 
d’estudi així com altres aspectes complementaris d’interès, necessaris per al disseny 
de les obres. 
 
 

8. Estudi d’inundabilitat 
 
A l’Annex 10. Estudi d’inundabilitat, es determinen a partir d’un model bidimensional 
les zones inundables per a les avingudes de període de retorn de 10, 100 i 500 anys, 
amb la finalitat de poder decidir els possibles emplaçaments de la futura EDAR 
d’Anglesola. Segons marca la normativa actual, les instal·lacions depuradores d’aigua 
han d’estar instal·lades en terreny no inundable per a un período de retorn de 100 
anys i que es vegi afectada per la inundació greu3

 de 500 anys de període de retorn. 
 
 

9. Justificació de la solució adoptada 
 
9.1. Introducció 
 
S’ha realitzat un estudi d’alternatives considerant diversos factors per a determinar les 
possibles solucions de tractament, accés i ubicació de la planta de tractament. 
 
9.2. Solució general de les alternatives 
 
Primerament es justifica la necessitat d’una Depuradora en el municipi d’Anglesola. Un 
cop justificada aquesta necessitat, es planteja la realització d’alguna actuació per 
millorar la situació actual del municipi d’Anglesola, i es proposen dues possibilitats: la  
construcció d’una nova depuradora al municipi o per contra, que les aigües residuals 
del municipi s’aboquen a altres depuradores de municipis propers amb la corresponent 
ampliació d’aquestes plantes actualment en funcionament. 
 
Com es detalla en l’Annex 9. Estudi d’Alternatives, el cost de connexió amb les EDAR 
pròximes és molt elevat i s’opta per construir una nova Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals en el municipi d’Anglesola. 
 

                                                
3 Calats superiors a 1 m i v>1 m/s o y·v > 0.8. 
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9.3. Alternatives d’ubicació 
 

9.3.1. Condicionants de l’obra 
 

Els condicionants del present projecte que afecten a la seva ubicació  a la dels 
col·lectors són principalment: 
 

 La presència de la Carretera C-53. 
 Les zones inundables pel riu Ondara. 
 La zona catalogada dins del PEIN. 
 L’actual punt d’abocament. 

 
L’actual punt d’abocament 
 
El principal condicionant i el que marcarà més la futura ubicació de l’EDAR d’Anglesola 
són els actuals punts d’abocament. 
Actualment la xarxa de sanejament del municipi d’Anglesola queda recollida per dos 
col·lectors situats a diferents zones del municipi. Un que recull les aigües de la part 
central – est del municipi i les aboca al riu Ondara al final del carrer dels Esports, i 
l’altre que recull les aigües de la major part  d’Anglesola i va a parar al riu passant pel 
camí del Reguer Forcat. Per tal d’aprofitar els punts d’abocament existents actualment, 
la futura ubicació de l’EDAR haurà de ser proxima a aquest punt, ja que si no és així, 
els costos durant la fase de construcció i d’explotació augmenten de forma 
considerable.  
 
La presència de la carretera C-53 
L’actual carretera C-53 serveix d’enllaç entre el municipi d’Anglesola i els del voltant, i 
creu el poble aproximadament per la meitat. Aquest fet, fa que en algun moment els 
col·lectors hagin de creuar la carretera. Tot i que passat el P.K. 118 en direcció 
Balaguer existeix un pont, i es podria fer passar el col·lector per aquest tram, s’ha 
desestimat aquesta opció degut a que la longitud del col·lector seria major fet que faria 
augmentar els costos, i el que es més important, podria disminuir el coeficient de 
seguretat del pont. 
 
Zones inundables pel riu Ondara 
 
Segons la normativa vigent, les instal·lacions de sanejament no es poden ubicar en 
zones inundables per un període de retorn de 100 anys i que es vegi afectada per la 
inundació greu4 de 500 anys de període de retorn. Per tant, tal i com es pot observar 
en l’annex d’inundabilitat, com el terreny es molt planer fa que la zona inundable per 
100 anys ocupi una superfície important del territori. Per això, les possibles alternatives 
d’emplaçament es redueixen considerablement. 
 
 
 

                                                
4 Calats superiors a 1 m i v>1 m/s o y·v > 0.8. 
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Zona catalogada dins del PEIN 
 
El municipi d’Anglesola es troba inclòs dins del PEIN Anglesola – Vilagrassa. Això fa 
que es tingui especial cura en la implantació de l’EDAR. Als espais PEIN està 
prohibida la construcció d’infraestructures, tal com s’estableix a l’Acord GOV 185/2010, 
excepte algunes en concret,  com les instal·lacions de tractament d’aigües residuals 
que si que es poden construir en aquests espais. 
 
 9.3.2. Alternatives d’ubicació plantejades 
 
S’han considerat les següents opcions: 
 

 Alternativa 1: La parcel·la, actualment sense conrear, està situada al marge 
esquerre del riu d’Ondara a uns 130 metres aigua amunt del PA-2 i a uns 1000 
metres aigua avall de l’actual punt d’abocament PA-1, i és de propietat privada, 
per tant, s’hauria de fer l’expropiació corresponent. Aquest emplaçament és el 
proposat per l'Ajuntament del municipi d'Anglesola. 

 
 Alternativa 2: La parcel·la, actualment sense conrear, està situada al marge 

esquerre del riu d’Ondara, entre els dos punts d'abocament, i és de propietat 
privada, per tant, s’hauria de fer l’expropiació corresponent. En el present 
POUM ja aprovat, aquest espai està qualificat com equipaments. 

 
 Alternativa 3: La parcel·la, actualment sense conrear, està situada a l'esquerre 

del riu d’Ondara uns 650 metres aigua avall del punt actual d’abocament PA-1 i 
a uns 500 metres aigua amunt de l'actual punt PA-2. Es tracta d'una parcel·la 
de propietat privada, per tant, també s’hauria de fer l’expropiació corresponent. 
 

 
 

Figura 3. Emplaçament de la EDAR amb els col·lectors d’entrada i de sortida. 
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No s’han plantejat més alternatives d’ubicació donat que no es disposa de parcel·les 
properes que verifiquin les següents condicions: 
 

 Estar suficientment separades del municipi perquè la construcció i explotació 
de la EDAR no generi molèsties als veïns. 

 
 Estar pròxima a l’actual punt d’abocament. 

 
 Que segons l’estudi d’inundabilitat la parcel·la no es vegi afectada per 

avingudes de100 anys de període de retorn. 
 
Es pren com a solució l’alternativa d’ubicació 3 per accessibilitat, proximitat al nucli de 
població, costos de construcció i d’explotació i condicions d’inundabilitat ja que la 
parcel·la queda fora de zona inundable. 
 
També cal tenir en compte, que tot i que l'alternativa 3 és la mes favorable, caldrà la 
construcció d'una hinca entre el P.K. 415 i P.K. 440 del col·lector 1, per tal de que 
aquest pugui travessar la carretera C-53. La hinca suportarà tots els esforços que 
puguin recaure sobre el col·lector degut al pes de les terres que pugui tenir a sobre i a 
les accions que pugui exercir la carretera i el tràfic rodat. 
 
A l’Annex 9. Estudi d’alternatives, del present projecte es descriuen i valoren aquestes 
opcions justificant-ne la solució adoptada. 
 
9.4. Alternatives de tractament 
 
L’anàlisi d’alternatives del tractament s’ha centrat en el tractament secundari, 
considerant que la resta d’elements i processos seran comuns per a totes les 
alternatives, tot i que s’hagi de considerar alguna modificació en algun dels elements 
comuns per a què la planta sigui operativa. 
 
Cal destacar que en els casos estudiats no s’ha considerat una futura ampliació de la 
planta de tractament ja que el municipi d'Anglesola creixerà poc més que pels 
habitants pels que ha estat dissenyada la depuradora ja que es troba rodejat de zona 
inundable. Per tant, amb el dimensionament fet seria suficient per assolir aquest petit 
increment de creixement de la població. 
 
La població equivalent de disseny és de 1.820 hab-eq i el cabal per al què es 
dimensionen els elements de la planta és de 365 m³/dia. 
 
Les alternatives considerades han estat les següents: 
 

 Alternativa de tractament 1: Biodiscs. 
 

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

 
 Alternativa de tractament 2: Aireació perllongada. 

 
Consisteix en introduir en un tanc o reactor biològic en el qual es mante un 
cultiu bacterià en suspensió, format per un gran nombre de microorganismes 
agrupats en flocs. En aquest reactor tenen lloc la degradació biològica de la 
matèria orgànica present a les aigües residuals. Posteriorment, les aigües 
passen a un decantador per separar l'efluent depurat dels fangs. 

 
 Alternativa de tractament 3: Canal d’oxidació. 

 
Consisteix en un canal, habitualment en forma de pista de carreres o d’anell, 
amb un sistema d’aeració de rotors que giren entorn un eix horitzontal, o 
mitjançant parrilles de difusors d’aire. L’oxigen s’introdueix per una intensa 
agitació de la superfície, produint-se a més a més un moviment de licor-mescla 
a través del canal. 

 
 Alternativa de tractament 4: tractament físico-químic. 

 
Aquest tractament consisteix en la coagulació-floculació dels contaminants amb 
la introducció d’agents químics, amb l’objectiu d’afavorir d’aquesta manera la 
decantació. 

 
Es proposa com a solució l’alternativa 2 de tractament biològic mitjançant fangs 
activats amb aireació perllongada on el decantador es situa a l'interior del reactor 
biològic. Amb aquesta solució, s'aconsegueix arribar als valors de càrregues 
contaminants establerts per la Directiva Europea 91/271/CEE. 
 
De forma resumida s’exposen els principals avantatges que suposa l’elecció del 
tractament biològic escollit: 
 

1. Es pot optar per un reactor compacte que permet reduir l’espai i l’obra civil. 
 

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

 
3. L’efluent té una bona qualitat i a més, aquest tractament permet l’eliminació de 

nutrients, com el nitrogen. 
 

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

 
5. El consum energètic no és elevat. 
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La disposició indepentent del reactor biològics i decantadors secundaris és justifica 
pels següents motius: 
 

 Donades les dimensions i forma de la parcel·la on es proposa ubicar l’EDAR, 
no existeixen restriccions des del punt de vista de superfície ocupada, però si 
des del punt de vista d'inundabilitat ja la parcel·la està rodejada de zona 
inundable per a períodes de retorn iguals o superiors a 100 anys, pel que s'ha 
intentat estalviar la major superfície possible definida per a l'estructura de 
l'EDAR. 
 

 Els costos d’inversió inicial dels altres sistemes de tractament proposats són 
superiors. 

 
 Des d’un punt de vista d’explotació i manteniment, l’alternativa escollida és de 

les més econòmiques. 
 

 És un tractament molt flexible que permet realitzar ampliacions en cas de 
necessitat. 

 
 

10. Descripció del tractament 
 
Les aigües residuals del municipi d'Anglesola, degut a la topografia de la zona i la 
traça dels col·lectors dissenyats arriben a l’entrada de la EDAR per gravetat. Un cop 
en aquest punt passen per un pretractament previ que consisteix en un procés físic 
d'eliminació de sòlids gruixos i fins. 
 
 
Després d’aquest pretractament, es realitzarà un tractament biològic que consistirà en 
l’aportació d’oxigen a les aigües residuals per tal d’accelerar l’oxidació de la matèria 
orgànica. Es formaran uns flòculs els quals decantaran i es dipositaran al fons del 
decantador donant lloc a fangs secundaris. Una part d’aquests fangs es retornarà al 
reactor per la seva recirculació i l’altra anirà a parar a la sitja de fangs. Allà, es tractarà 
per la seva reutilització com a adobs als conreus de la zona reduint així el consum 
d’adobs químics. En aquelles èpoques de l’any en què la demanda d’adobs sigui 
inferior a la producció, aquests es transportaran a un centre especialitzat per realitzar 
el seu tractament. 
 
L’aigua tractada que sortirà del decantador s’abocarà al riu. 
 
 

11. Col·lectors d’entrada i sortida de l’EDAR 
 
S’han definit dos col·lectors, que per tal de facilitar la seva identificació s’han 
anomenat col·lector entrada i col·lector sortida. 
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11.1. Col·lectors d’entrada 
 
El col·lector entrada, de Ø 400 mm de PEAD corrugat i que transporta les aigües 
residuals per gravetat i en làmina lliure. El col·lector s'ha dividit en tres trams. El primer 
va des del punt d'abocament actual (PA-1) situat al final del carrer dels Esports fins a 
creuar amb la carretera C-53. Aquest tram té una longitud de 442,48 m. El segon tram 
va des d'un pou existent al darrere d'una parcel·la situada al final del Camí de Barbens 
fins a creuar-se amb l'anterior col·lector a un punt de la carretera C-53. Aquest tram té 
una longitud de 392,70 m. L'últim tram correspon a una canonada que transporta totes 
les aigües residuals del municipi, i que va des del punt d'encreuament de la C-53 fins a 
l'EDAR. Aquest col·lector es de 285,25 m. 
 
Cal destacar el fet que l'EDAR disposa d'un canal by-pass que mitjançant un 
bombament conduirà les aigües directament sense depurar a un col·lector que 
abocarà les aigües al riu d’Ondara per aquells casos en que es produeixi un excés de 
cabal i no sigui assumible per l’EDAR. Es poden donar aquestes situacions en episodis 
de pluja intensa, on l’escorrentia superficial sigui important i calgui desviar les aigües 
parcialment. En aquests casos la concentració és tan diluïda que els efectes al medi 
ambient són mínims. 
 
11.2. Col·lector de sortida 
 
El col·lector retorn, de Ø 400 mm de PEAD corrugat, parteix de l’arqueta d’aigua 
tractada de l’EDAR i arriba a un punt d’abocament al riu d’Ondara. 
 
El col·lector està format per una única alineació recta que té una longitud de 94,34 
metres i un pendent del 2,60%. 
 
11.3. Taula resum del traçat dels col·lectors 
 
A continuació es presenta una taula resum amb les característiques més importants 
del traçat de cada col·lector. 
 

 XARXA LONGITUD (m) PENDENT (%) COTA INICIAL – COTA 
FINAL (m) 

COL·LECTOR 
ENTRADA 

1 
96,64 1,08 322,000 - 320,976 
345,84 0,72 320,976 - 318,500 

2 
139,44 0,86 321,300 - 319,997 
253,26 0,60 319,997 - 318,500 

3 
270,67 0,85 318,500 - 316,200 
14,58 1,37 316,200 - 316,000 

COL·LECTOR 
RETORN 

4 94,34 2,60 317,450 – 315,000 

 
Taula 5. Taula resum del traçat dels col·lectors 

 
La justificació del traçat dels col·lectors es presenta a l’Annex 12. Càlculs hidràulics. 
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12. Expropiacions 
 
Per a l’execució del projecte es tindran en compte tres tipus d’ocupacions: 
 

 Expropiacions: Serà la superfície necessària a ocupar definitivament per la 
construcció dels nous elements que es defineixen al projecte. 

 
 Servituds: Són les zones amb dret de pas per al manteniment de les obres 

executades. 
 

 Ocupacions temporals: Les ocupacions temporals són les franges necessàries 
per a l’execució de les obres, pel pas de maquinària, l’acumulació de materials 
i/o desviaments de trànsit. 

 
 
12.1. Expropiacions 
 

 EDAR 
 
La superfície a expropiar per a l’emplaçament de la depuradora només s'expropiaran 
de 1.220 m² corresponents a la Parcel·la 27 del Polígon 4. Aquesta parcel·la és de 
propietat privada i ubicada al Terme Municipal d'Anglesola. 
 

 Vial d'accés 
 
Es donarà accés a l’EDAR mitjançant la connexió amb Anglesola a través de la 
carretera C-53 en direcció Balguer, i posteriorment, amb el camí del Reguer Forcat. En 
aquest camí, no caldria fer millores, ja que tot i que no està asfaltat està en bones 
condicions per al pas de vehicles. 
 
L'últim tram del camí comprés entre el camí del Reguer Forcat i la E.D.A.R, actualment 
existeix una parcel·la agrícola, pel que s'hauria d'habilitar per al pas de vehicles en 
direcció cap a l'Estació Depuradora. La superfície a expropiar d'aquest tercer tram del 
camí és de 1.180 m² i pertany a la Parcel·la 27 del polígon 4 i es de propietat privada. 
 
12.2.  Servitud de pas 

 
La zona de servitud de pas associada als col·lectors serà d’una franja de 3 metres 
d’amplada al llarg del traçat dels col·lectors d’entrada i sortida a la nova EDAR, 
esdevenint una superfície de servitud de pas de 3.302,37 m². 
 
Segons la informació recollida, el solar d’implantació de l’EDAR no té subministrament 
elèctric, telefònic ni d’aigua potable. El subministrament d’aigua potable i energia 
elèctrica es farà arribar a la EDAR mitjançant la instal·lació de conduccions que 
afectaran a diverses parcel·les. Les empreses gestores d’aquests serveis no han 
volgut facilitar la informació necessària per poder realitzar els càlculs corresponents. 
 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
 

20 
 

12.3. Ocupació temporal 
 
Serà necessària per a la realització del projecte, ocupar temporalment els terrenys 
precisos pel pas de maquinària, aplecs i tota altra necessitat per a l’execució de les 
obres. La durada de l’ocupació temporal serà igual a la durada total de les obres. 
 
Es preveu l’ocupació temporal d’una franja d’uns 10 m d’amplada al llarg del traçat del 
camí d’accés i del traçat dels col·lectors, resultant una superfície total de 11.983,03 m². 
 
Així mateix, també es preveu una ocupació temporal per l’aplec de material, 
aparcament de vehicles d’obra i serveis bàsics dels treballadors de 550 m2. 
 
12.4. Resum d’ocupacions 

 
La taula següent mostra un resum de la superfície afectada per cada tipus d’ocupació. 
 

Tipus 
d'afectació EDAR Camí 

d'accés 
Pous de 
registre Col·lectors 

Caseta 
treballadors, 
zona aplec 

material 
Expropiació  1.220 m² 1.180 m² 79,38 m²  - - 
Servitud de pas - - - 3.302,37 m² - 
Ocupació 
temporal - - - 11.983,03 m² 550 m² 

 
Taula 6. Resum d’ocupacions. 

 
12.5. Valoració econòmica 
 
El cost total de les expropiacions és de 7.533,01 €. 
 
A l’Annex 15. Expropiacions i serveis afectats, s’amplia la informació de les zones a 
expropiar, les de servitud de pas i les d’ocupació temporal. S’adjunten plànols i fitxes 
cadastrals de les finques afectades extretes de la Oficina Virtual del Cadastre. 
 

 
13. Serveis afectats 
 
S’enviarien cartes de sol·licitud d’informació a les diferents entitats i organismes 
susceptibles de ser afectats per les obres i amb la resposta obtinguda s’estudiaria si 
l’emplaçament de la EDAR i l’execució de les obres afecta a algun servei. 
 
A l’Annex 15. Expropiacions i serveis afectats, s’adjunta una taula amb la relació 
d’organismes on es sol·licitaria la informació i les cartes tipus de sol·licitud que serien 
enviades. 
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Donada la ubicació de la parcel·la on està emplaçada l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals, no es preveu l’afecció de cap tipus de servei. 
 

14. Connexió a serveis 

 
Segons la informació recollida, el solar d’implantació de l’EDAR no té subministrament 
elèctric, telefònic ni d’aigua potable tot i que la parcel·la adjacent. 
 
A l’Annex 16. Connexió a Serveis, del present projecte s’adjunta la informació 
justificativa de les noves connexions. 
 
 
14.1.  Connexió a la xarxa d’aigua potable 
 
El subministrament d’aigua potable es farà arribar a l’EDAR aprofitant la instal·lació de 
conduccions que hi ha a parcel·les pròximes. Donat que les actuacions es duran a 
terme a partir d’una escomesa pròxima particular, caldrà sol·licitar una nova connexió 
a la xarxa i s’haurà de realitzar la instal·lació d’un nou comptador. 
 
14.2. Connexió a la xarxa telefònica 
 
La connexió telefònica actual correspon a una xarxa amb limitacions des del punt de 
vista de transmissió de dades. Per aquest motiu, es sol·licitaria una proposta tècnica 
de connexió a la xarxa de telefonia convencional. 
 
Com a alternativa, s’ha plantejat la connexió a una línia telefònica i ADSL mitjançant 
satèl·lit, connexió que no suposa cap ocupació, ni afectació a cap altre servei.  
 
14.3. Connexió a la xarxa elèctrica 

 
Com a alternativa, s’ha plantejat la connexió a una línia telefònica i ADSL mitjançant 
satèl·lit, connexió que no suposa cap ocupació, ni afectació a cap altre servei.  

 
15. Definició de les obres 
 
El projecte defineix, a nivell de projecte d’obra, els següents elements: 

 
 Planta Depuradora pròpiament dita, considerant les obres civils dels tancs, 

canals, by pass, edifici, vials interiors, jardineria, urbanització i tancament, així 
com les instal·lacions mecàniques i elèctriques i qualssevol altres que fossin 
necessàries pel perfecte funcionament, aïllament i senyalització de la planta. 

 
 Entroncament amb el col·lector d’arribada a la planta. 

 
 Col·lector de sortida de la planta per a abocar al medi natural (Riu d’Ondara). 
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 Energia elèctrica. 
 

 Aigua potable. 
 

 Camí d’accés. 
 
 

16. Descripció de les obres projectades 
 
16.1. Estació depuradora d'aigües residuals 
 
El tipus de tractament escollit per a l'estació depuradora serà biològic que treballarà en 
règim d’aireació perllongada. 
 
L’estació depuradora s’executa a una parcel·la de propietat municipal de 1.220 m2 de 
superfície situada al nord del municipi aproximadament al P.K. 117 de la carretera C-53 
en direcció Balaguer i a uns 800 m del centre. 
 
L’EDAR està formada per una plataforma a cota 319,25 on s'ubiquen el pretractament, la 
sitja de fangs, el reactor - decantador i l’edifici de control.  
Els elements que composen la planta són els següents: 
 

 Pretractament. Consisteix en una línia formada per una reixa de gruixuts de 12 
mm de pas de neteja manual seguida de un tamís helicoïdal de 3 mm de pas. 
Aquest tamís eleva els sòlids retinguts cap a un contenidor situat per sobre del 
canal, prèvia compactació dels mateixos.  

 
Paral·lela a aquesta línia hi ha una altra composada per una reixa de gruixuts de 
12 mm de pas i una reixa de fins de 3 mm de pas totes dues de neteja manual. 
Aquesta línia es posa en funcionament en cas de fallada o operacions de 
manteniment o reparació de la primera.  
 
A més es col·loca una tercera línia per donar sortida a l’aigua que pugui vessar 
pel sobreeixidor de seguretat del pretractament. Els canals que conformen les 
línies descrites tenen una amplada de 40 cm. 
 

 Tractament biològic. A la sortida del pretractament es condueix l’aigua 
mitjançant un tub de 110 mm al tractament biològic. Aquest està format per un 
reactor circular de formigó armat de 10,86 m de diàmetre interior i 5,62 m 
d’alçada. L’oxigen s’aporta al sistema a partir de les bufants situades a l’edifici 
que porten l’aire fins a la graella de 41 difusors de membrana de bombolla fina 
col·locats al fons del reactor. Per tal que els flòculs generats no decantin i per 
moure l’aigua es col·loca un agitador d’hèlix.  

 
Es complerta el tractament biològic amb la clarificació secundària, la qual es 
realitza a un decantador estàtic circular de 7,0 m de diàmetre (6,5 m de diàmetre 
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útil) situat al centre del recinte d’aireació. Aquest decantador tindrà forma tronco - 
cònica i estarà fabricat en poliester reforçat amb fibra de vidre. A més a més 
disposarà d’un skimmer, mitjançant una bomba d’emulsió per a retirar els 
elements flotants a la superfície cap a una arqueta annexa al reactor, des d’on 
s’impulsen cap a la sitja de fangs. Es col·loca també una bomba d’emulsió per a 
la recircul·lació de fangs, amb un cabal del 50% del cabal disseny de la planta. Al 
fons del decantador s’ubica una bomba submergible per a la purga de fangs cap 
a la sitja. L’aigua clarificada efluent del decantador surt cap a un arqueta situada 
al costat del reactor des d’on surt cap al punt d’abocament a la llera pública.  
 
Una part de l’aigua tractada també serà aprofitada directament en planta pels 
serveis de la mateixa, rec, neteja vial i de màquines, etc., a través d’un petit grup 
de pressió equipat amb un calderó de membrana capaç de subministrar 4 m3/h a 
40 m.c.a. 
 
 

 Sitja de fangs. Els fangs extrets de la purga del decantador són conduïts 
mitjançant bombament a la sitja de fangs de 30 m3 de planta quadrangular (3 m 
de costat, interiors) i 3,33 m d’alçada. Tenint en compte el cabal de fang purgat 
de 6,50 m3 diaris durant 0,7 h i 1 h, el temps de permanència serà de 4,5 dies 
respectivament. Es preveu en aquest temps un lleuger espessiment del fang, 
que pot arribar a sortir amb una concentració de l’1% (respecte del 0,6% 
d’entrada). 

 
La planta no compta amb sistema de deshidratació de fangs amb la qual cosa 
serà necessària la contractació d’un gestor de residus que s’emporti els fangs 
per al seu acondicionament. Per tal d’afavorir l’extracció, es col·loca a la sitja una 
canonada fins al fons de la mateixa amb una vàlvula exterior i una connexió tipus 
Barcelona amb la finalitat de que el fang pugui ser extret mitjançant succió cap a 
un camío-cisterna. 
 
S’acondiciona la sitja amb un sistema de 2 vàlvules per a l’extracció dels 
sobrenadants cap al canal de pretractament. Igualment es col·loca un tub 
sobreeixidor de seguretat per als sobrenadants que també els porta cap al 
pretractament. 
 

 
 Edifici de control. L’EDAR disposa d’un edifici de 9,05 m de llarg i 4,60 m 

d’ample amb tancament exterior de blocs de formigó, on s’ubica al seu interior 
d’una sala de control, un lavabo, un taller-sala de quadres elèctrics i la sala de 
bufants. L’alçada d’aquesta última és de 5,18 m amb una teulada de teula plana 
amb una pendent del 15%. La resta de l’edifici té una alçada de 3,77 m amb la 
mateixa tipologia de coberta. El forjat de l’edifici és de tipologia unidireccional a 
base de biguetes prefabricades i revoltons ceràmics amb capa de compressió.  
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La plataforma està pavimentada amb una ferm asfàltic, format per una capa tot-u 
artificial de 20 cm de gruix, un reg d'imprimació i per una mescla bituminosa en calent 
AC 16 surf B 50/70 S de 5 cm de gruix. 
 
Tota la parcel·la serà encerclada per una tanca metàl·lica de 2 m d’alçada.  
 
El sistema de drenatge de les aigües pluvials està composat per una cuneta de formigó 
que envolta tota la planta. Aquestes aigües són abocades al riu. 
 
16.2. Camí d'accés 
 
Es projecta un camí d'una superfície de 362,7 m² que servirà d'enllaç entre el camió 
del Reguer Forcat i l'Estació Depuradora. Aquest camí permetrà l'accés a l'EDAR per 
dos ramals. El primer, on es situa el reactor - decantador, i el segon on es situa l'edifici 
de control i la sitja de fangs. 
 
El camí es projectarà d'uns 5 metres d'ample i serà de doble sentit. Aquest vial està 
format per una capa de tot-u superficial de 20 cm d'espessor i un ferm bituminós en 
calent tipus AC 16 surf B60/70 S de 5 cm d'espessor amb un reg d'imprimació entre 
totes dues capes. 

 
 
17. Afeccions a llera pública, PEIN i ZEPA 
 
D’acord amb el Decret 114/1988, de 7 d’Abril, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, s’ha 
comprovat la necessitat de realitzar un Estudi d’Impacte Ambiental i no cal. 
 
A l’Annex 17. Impacte ambiental es recullen els espais protegits més pròxims i una 
sèrie de mesures preventives a tenir en compte durant l’execució de les obres per tal 
de minimitzar les afeccions sobre el medi. 
 
S’ha comprovat que les actuacions previstes en el present projecte afecten al Pla 
Especial d’Interès Natural (PEIN) i a les Zones d'Especial Protecció per les Aus 
(ZEPA). Tot i així, tal i com s'estableix a l'Acord de Govern 185/2010, en aquest tipus 
de zones està permesa la construcció d'instal·lacions per a la millora de la qualitat de 
les aigües residuals, com depuradores. 
 
Les afeccions respecte a la qualitat de les aigües del riu d’Ondara seran mínimes, ja 
que consistirà en l’abocament de l’aigua tractada per l’EDAR. Els paràmetres 
d’abocament previstos en el projecte compleixen perfectament els objectius de 
depuració establerts per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 d’octubre de 2000. 
 
Es sol·licitarà a l’Entitat Competent l’autorització pel nou punt d’abocament de les 
aigües tractades de l’EDAR al medi. 
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18. Seguretat i salut 
 
En conformitat amb el contingut del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre i el 
84/1990 de 19 de gener, el present projecte inclou un estudi de Seguretat i Salut que 
estableix, durant l’execució de l’obra, les previsions en prevenció d’accidents i malaies 
laborals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment 
així com les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. Aquest 
document consta de memòria, plans, plec de prescripcions i pressupost, i servirà per a 
donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a dur a terme les seves 
obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 
19. Accessibilitat i supressió de barreres 
 
Les obres i instal·lacions es projectaran d’acord amb la llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres 
arquitectòniques per a discapacitats físics. 
 

 
20. Termini d’execució 
 
El termini previst per l’execució de les obres projectades s’estableix en set (7) mesos. 
A l’Annex 19. Pla d’Obra, mitjançant un diagrama de barres, s’indiquen els temps 
previstos per l’execució de les diferents activitats. 
 
El termini de garantia de les obres, un cop acabades, serà d’un any, comptat a partir 
de la data de Recepció Provisional. 
 

 
21. Revisió de preus 
 
Pel que fa a la revisió de preus, si s’escau, serà d’aplicació el que estableixen els 
articles de la LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic) i el Plec. 
 
En el cas necessari, serà d’aplicació la formula polinòmica núm. 9 del quadre de 
fórmules aprovades pel RD 3650/1970, de 19 de desembre: 
 

௧ܭ = 0.33
௧ܪ
ܪ

+ 0.16
௧ܧ
ܧ

+ 0.20
௧ܥ
ܥ

+ 0.16 ௧ܵ

ܵ
+ 0.15 

 
on: 
 
Kt = Coeficient teòric de revisió del moment d’execució t. 
H0 = Índex del cost de la mà d’obra a la data de la licitació. 
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Ht = Índex del cost de la mà d’obra del moment d’execució t. 
E0 = Índex del cost de l’energia a la data de licitació. 
Et = Índex del cost de l’energia del moment d’execució t. 
C0 = Índex del cost del ciment a la data de licitació 
Ct = Índex del cost del ciment del moment d’execució t. 
S0 = Índex del cost de materials siderúrgics a la data de licitació. 
St = Índex del cost de materials siderúrgics del moment d’execució t. 
 

 
22. Classificació del Contractista 

 
A menys que, segons el que disposa el reglament General de contractació, s’estableixi 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars altra classificació, els contractistes 
hauran d’estar classificats de la següent manera, d’acord amb que disposa el 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre): 
 

 Grup K:  Obres Especials 
 

 Subgrup 8:  Estacions de tractament d’aigües 
 

 Categoria f:  Anualitat compresa entre 840.000 i 2.400.000 € 
 

 
23. Declaració d’obra completa 
 
Aquest projecte compren una obra completa en el sentit exigit per l’article 125 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre. Es tracta, per tant, d’una obra susceptible de ser 
lliurada al servei públic a la seva finalització, sense perjudici de les ampliacions de que 
posteriorment pugui ser objecte. 
 

 
24. Documents que conté el projecte 
 
DOCUMENT núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

Memòria 
Annex núm. 1. Resum de característiques generals 
Annex núm. 2. Antecedents 
Annex núm. 3. Topografia 
Annex núm. 4. Geologia 
Annex núm. 5. Geotècnia 
Annex núm. 6. Estudi de la població 
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Annex núm. 7. Cabals de disseny 
Annex núm. 8. Càrregues contaminants 
Annex núm. 9. Estudi d’alternatives 
Annex núm. 10. Estudi d'inundabilitat 
Annex núm. 11. Dimensionament del procés 
Annex núm. 12. Càlculs hidràulics 
Annex núm. 13. Càlculs estructurals 
Annex núm. 14. Càlculs elèctrics 
Annex núm. 15. Expropiacions i serveis afectats 
Annex núm. 16. Connexió a serveis 
Annex núm. 17. Informe ambiental 
Annex núm. 18. Afeccions a la llera pública, PEIN i ZEPA 
Annex núm. 19. Pla d'obra 
Annex núm. 20. Justificació de preus 
Annex núm. 21. Explotació i manteniment 
Annex núm. 22. Processos constructius 
Annex núm. 23. Reportatge fotogràfic 
Annex núm. 24. Gestió de residus 
Annex núm. 25. Estudi de seguretat i salut 
Annex núm. 26. Pla de control de qualitat de l'obra 
Annex núm. 27. Pressupost per al coneixement de l'administració. 

 
DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 
 
DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 
 

Amidaments 
Estadística de partides 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Resum del pressupost 
Pressupost 
Últim full 
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25. Pressupost 
 
Al document núm. 4 del present projecte es recull el pressupost general de les obres. 
 
El Pressupost d’Execució Material de les obres puja la quantitat de CINC-CENTS 
VUITANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC AMB ONZE CÈNTIMS 
(584.395,11 €).  
 
El Pressupost d’Execució per Contracte (Sense IVA), tenint en compte un 6% de 
benefici industrial, un 13% de despeses generals, suma la quantitat de SIS-CENTS 
NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA AMB DIVUIT CÈNTIMS 
(695.430,18 €). 
 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte amb l’IVA. del 18%, suma la quantitat de 
VUIT-CENTS VINT MIL SIS-CENTS SET AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
(820.607,61€). 
 
 
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració, tenint en compte expropiacions i 
serveis afectats, suma la quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-VUIT MIL CENT 
QUARANTA AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (828.140,62 €).  

 
26. Conclusió 
 
L’autor del projecte considera que s’han realitzat els estudis necessaris per 
proporcionar un coneixement suficient, i que s’han definit amb nivell de detall les obres 
que constitueixen aquesta actuació. 
 
 
Barcelona, Maig de 2012 
 
L’autora del projecte, 
 
 
 
 
 
 
Irene Asensio Sánchez 
 
Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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1. Taula resum de característiques generals 
 
A continuació es presenta una taula on es sintetitzen les principals característiques 
tècniques de l’obra projectada: 
 
1. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS 
Col·lectors     
  1 DIÀMTRES 400 mm   
ENTRADA 2 MATERIAL PEAD. Corrugat   
  3 LONGITUD 1120,43 m   
      
  1 DIÀMTRES 400 mm   
SORTIDA 2 MATERIAL PEAD. Corrugat   
  3 LONGITUD 94,34 m   
      
Tractaments 
EDAR 

    

    
  1 OBRA ENTRADA    
      
  2 DERIVACIÓ (BY-PASS)   
      
  3 PRETRACTAMENT (DESBAST)   
   Núm. de línies 2   
   Línia 1:   
   Reixa de gruixuts 12 mm pas   
   Línia 2:   
   Reixa de fins 3 mm pas   
   QMAX. Tamisat 36,5 m3/h   
   Amplada canal 0,4 m   
   Calat 0,15 m   
      
  4 SITJA DE FANGS    
   Tipus Quadrada   
   Núm. de línies 1   
   Ampla 3 m   
   Alçada 3,33 m   
   Volum 30m3   
   TRH 4-7 dies   
   Concentració sòlids sortida 1%   
      
  5 CABALÍMETRE    
   Núm. de línies 1   
   Ampla 0,70 m   
   Longitud 1,50 m   
   Alçada 2,60 m   
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6 REACTOR 
BIOLÒGIC    

   Tipus 
Aireació Prolongada   

   Núm. de línies 1   
   Volum 400 m3   
   Diàmtre interior 10,86 m   
   Diàmtre exterior 11,56 m   
   Alçada 5,62 m   
   Recircul·lació de fangs 182 m3/dia   
      
  7 DECANTADOR    
   Tipus Tronco-cònic   
   Núm. de línies 1   
   Volum 64,1 m3   
   Diàmtre 7 m   
   Diàmtre útil 6,5 m   
   Alçada 5 m   
   Superfície 38,5 m3   
      
2. CABALS DE DISSENY 
      
  Cabal màx. Pretractament 1.820 m3/dia   
  Cabal màx. Tractament biològic 1.092 m3/dia   
  Cabal mig 365 m3/dia   
        
  Població equivalent 1.820 hab-eq   
      
3. PARÀMETRES D'ENTRADA I RESULTATS GARANTITS 

Aigua 
d'entrada 

    

    
  DBO5 300 mg/l   
  DQO 656 mg/l   
  SS 350 mg/l   
  NTK 35 mg/l   
  P 20 mg/l   

Aigua 
d'entrada 

    

    
  DBO5 <25 mg/l   
  DQO <125 mg/l   
  SS <35 mg/l   
  Ph entre 6 i 9   
  N total <15 mg/l   
  P <2 mg/l   



Annex 1. Resum de  característiques generals 
 

7 
 

Fangs     
  Sequedat >22 %   
  Estabilitat <55 %   
          
4. RESUM DE COSTOS D'EXPLOTACIÓ (Execució Material) 
          
  ANY TIPUS €/any   
         
  Personal              31.750,00 €    
  Manteniment i conservació                2.663,34 €    
  Energia elèctrica, part fixa                1.193,85 €    
  Despeses administratives i varis                1.800,00 €    
  Productes, materials i serveis                9.577,00 €    
  Total costos fixes             46.984,20 €    
  Energia elèctrica, part variable                1.066,06 €    
  Retirada de residus i altres costos variables                8.240,79 €    
  Total costos variables                9.306,85 €    
  Total costos d'explotació anual              56.291,05 €    
         
  Cabal considerat 133.225,00 m3/any   
  Cost aigua 0,52 €/ m3   
         
  Potència contractada 45 Kw   
  Energia consumida 51.527 kWh/any   
         
  Energia consumida TOTAL 51.527 kWh/any   
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1. Introducció 
L’estudi previ de la zona objecte d’anàlisi és vital per la realització correcta del 
projecte. Cal conèixer quins condicionats administratius poden afectar el present 
projecte, com també és necessari acotar els condicionants físics propis de la zona 
d’emplaçament de l’obra com poden ser els territorials o hidrogràfics. 
 
L’existència d’estudis locals previs pot ser de molta utilitat per orientar i redactar un 
projecte més acurat, especialment a tot el que fa referència al sistema de sanejament, 
l’abocament d’aigües residuals i la localització del projecte. 
 
 

2. Objectius 
L'objectiu del present annex es emmarcar el projecte constructiu de l'EDAR i els 
col·lectors d'Anglesola dins de la normativa vigent sobre sanejament d'aigües 
residuals. Per aquest motiu, es descriu la normativa vigent en matèria de sanejament 
(Directiva Marc de l'aigua 2000/60/CE i la situació administrativa que emmarca al 
municipi d'Anglesola, com són el Pla de Sanejament de Catalunya i els seus 
programes de desenvolupament i les Normes Subsidiàries (d'ara en endavant NNSS) 
d'Anglesola (text refós de l'any 1998). 

 

3.  Marc normatiu 

3.1. Directiva marc de l'aigua (DMA)  

Al final del 2000 la Comissió i el Parlament europeus van aprovar i publicar la Directiva 
marc de l'aigua (2000/60/CE) (DOCE, 2000) transportada a l'ordenament jurídic 
estatal, 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). 
 

Aquesta normativa europea pretén establir 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. També intenta donar un marc d'actuació 
comuna sobre la gestió de l'aigua a tots els estats membres de la Unió Europea. Els 
seus principis bàsics de la DMA es basa en dos grans punts: 

 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. 
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 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. 
 

 Mesures  
 

La Directiva pretén aconseguir un bon estat de l'aigua a través de mesures 
hidrològiques, ecològiques, econòmiques i socials. Els aspectes més importants són: 

 
 Diagnosticar l'estat ecològic de les masses d'aigua per tal de 

determinar-ne l'estat ecològic, identificant les pressions, els  
impactes i els riscos que les condicionen. 

 
 Acordar com s'aconsegueix millorar la qualitat de les masses 

d'aigua i la redacció dels plans de gestió de conca i els programes 
de mesures necessaris per assolir els objectius ambientals. 

 
 Valorar en temes econòmics la gestió basada en el principi de 

recuperació de costos. 
 

 Per aconseguir el bon estat de les aigües al final del 2015, objectiu 
fonamental de la Directiva, aquest text normatiu exigeix un seguit 
de treballs que cal fer dins d'un calendari preestablert. 

 
 Valors límit. 

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

Paràmetre Valor 
DQO total (mg/l) <125 
MES (SST) (mg/l) <35 
DBO5 (mg/l) <25 
Nitrogen Total (mg/l) <15 
PT (mg/l) <2 

 
Taula1. Exigències de qualitat pels abocaments d'aigua. 

 
 
3.2. Programa de Sanejament d'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 
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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. 

 

3.2.1. Línies d'actuació 

Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’estudi i anàlisi de l’anterior 
programa PSARU 2002. Es pot resumir en una optimització de les inversions, el  
sanejament del creixement urbà, l’ordenament dels abocaments industrials, la 
reutilització d’aigües ja depurades i l’abocament de sobreeixidors. 
 
 3.2.2.  Mesures 

La relació d’actuacions que acompanya el present PSARU 2005 és la mateixa, en 
termes generals, que l’aprovada l’any 2002 amb algunes diferències a causa de 
l’actualització de les llistes on s’han tingut en consideració 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). 
 
3.3. Marc d'actuació 
 
 3.3.1. Marc competencial 
 
Els articles 9.13, 9.16, 10.1.6 i 11.10 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueixen 
a la Generalitat de Catalunya competències en matèria d'aigües, obres hidràuliques i 
protecció del medi ambient en el marc establert pels articles 149.1.23 i 149.1.24 de la 
Constitució. 
 
Ateses la nova orientació normativa europea en matèria d'aigües, especialment pel 
que fa al tractament integral del cicle hidràulic, i la necessitat de modificar 
l'Administració hidràulica de Catalunya per tal de dotar-la de més eficàcia, es va crear, 
mitjançant la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d'adaptació a l'euro, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), com a entitat de dret públic 
que assumeix totes les funcions d'Administració hidràulica única. 
 
El Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, "té per objecte ordenar les 
competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d'aigües i obres 
hidràuliques, regular, en l'àmbit d'aquestes competències, l'organització i el 
funcionament de l'Administració hidràulica a Catalunya [...]". Així doncs, les 
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competències assumides per l'ACA - especialment a les Conques Internes, àmbit 
d'aquest projecte - són resumidament: 
 

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

 
 La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües 

superficials i subterrànies existents i dels abocaments que puguin 
afectar les aigües superficials, subterrànies i marítimes. 

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

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

 
L'ACA és l'ens encarregat de redactar els plans i programes que integren la 
planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Són el Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el Programa de Mesures i els 
programes de Control. 
 
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. 
 
 3.3.2. Marc socioeconòmic 
 
Les conques internes de Catalunya es caracteritzen per incloure els rius que naixen a 
Catalunya i que desemboquen a la Mediterrània, on aquests únicament circulen per 
territori català i en cas de desembocar en un altre riu no sigui cap llera 
intercomunitària. 
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Figura 1. Delimitació de la Demarcació Hidrogràfica de les conques internes de Catalunya, i de les 
conques hidrogràfiques intercomunitàries de Catalunya. Font: Document IMPRESS. Síntesi. Conques de 

Catalunya. 

Inclou les conques dels rius Llobregat, Ter, Muga, Daró, Fluvià, Francolí, Foix, Besòs, 
Gaià, Tordera i Riudecanyes, així com la totalitat de les rieres costaneres compreses 
entre la frontera amb França i el desguàs del riu de la Sénia. Exceptua la totalitat de la 
conca hidrogràfica de l'Ebre i també la del Sénia. 
 
Aquestes conques ocupen una superfície de 16.600 km, xifra que representa el 52% 
del territori autonòmic. Inclouen 634 municipis i el seu conjunt està dividit en 28 unitats 
hidrològiques, conques, subconques o conjunt de les conques petites. Constitueixen el 
Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya, són competència exclusiva de 
la Generalitat de Catalunya i la seva gestió està encomanada a l'Agència Catalana de 
l'Aigua. 
 
Per a una gestió més efectiva, el pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 
de 1999 aplica una quàdruple divisió: Sistema Nord (tres subsistemes: Muga-Fluvià, 
Ter i Tordera); Sistema Centre (quatre subsistemes: Besòs-Maresme, Llobregat, 
Anoia, Garraf-Foix); Sistema Sud i Sistema Baix Ebre-Montsià. 
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 3.3.3.  Marc institucional 
 

A Catalunya existeixen diferents agents que presten serveis en les diferents fases del 
cicle de l'aigua. En la taula adjunta s'identifiquen els agents. 

 

Taula 2. Quadre resum Marc Institucional. Font: Document IMPRESS. Síntesi. Conques de Catalunya. 

3.4. Zones sensibles 

El Reial Decret 509/1996 defineix els criteris per a la determinació de zones sensibles. 

La Resolució del 25 de maig de 1998, de la Secretaria d’Estat d’Aigües i Costes, 
declara les zones sensibles a les conques hidrogràfiques intercomunitàries, mentre 
que la Resolució MAH/2194/2006 del 12 de juny del 2006, fa públic l’Acord del Govern 
del 23 de maig de 2006, pel qual es modifica el Pla de Sanejament de Catalunya i es 
publica la relació de les zones sensibles de les conques internes de Catalunya i de les 
sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres. 

La Resolució del 25 de maig de 1998, de la Secretaria d’Estat d’Aigües i Costes, 
declara el riu Segre, des del seu naixement fins la confluència amb l’Ebre, i afluents 
com a zona sensible. També identifica els nuclis de població que aboquen a la zona i 
que compten en l’actualitat amb més de 10.000 habitants equivalents i que estan 
afectats per la declaració de zones sensibles (Directiva 91/271/CEE). Aquests nuclis 
són: Agramunt, Balaguer, Les Borges Blanques, Cervera, Lleida-Alpicat, Fondarella, 
Mollerussa, El Palau d’Anglesola, Golmés, Vilanova de Bellpuig, Miralcamp, Guissona, 
Montferrer i Castellbó, Ribera d’Urgellet, La Seu d’Urgell, Puigcerdà i Tàrrega. 
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Anglesola no té més de 10.000 habitants equivalents i el present projecte servirà a una 
població inferior a 10.000 habitants equivalents, no és obligat per la Directiva Europea 
91/271/C fer un tractament més rigorós per eliminar nutrients. 

Per tant, no es projectarà un tractament amb eliminació específica de nutrients, sinó un 
tractament secundari convencional. 

 

4. Gestió de les infraestructures de sanejament 
Hi ha diferents agents que proporcionen els fons de que es disposen per a la 
realització de les millores a la xarxa de sanejament. En particular, a les Conques 
Internes de Catalunya (CIC), els agents que concedeixen subvencions relacionades 
amb el cicle de l’aigua són els següents: 
 

 La Unió Europea concedeix mitjançant el Fons de Cohesió i Feder. La 
UE concedeix aquests fons al Govern Central, que en destina una part 
a finançar actuacions directes (mitjançant empreses públiques) i l'altra 
és candidat a les Comunitats Autònomes perquè siguin aquests 
organismes els que els gestionin. 

 
 El Govern Central concedeix fons mitjançant els Ministeris 

d’Administracions Públiques, de Medi Ambient i d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació. L'origen d0aquests fons són la UE (Fons de Cohesió i 
Feder) i els Pressupostos Generals de l'Estat. 

 
 El Govern Autonòmic (Generalitat de Catalunya) concedeix fons 

mitjançant els Departaments de Medi Ambient, d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca, de Treball i Indústria i de Governació i Administracions 
Públiques. Els fons que concedeix procedeixen dels Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya i del Govern Central (procedents a la vegada 
de la UE i dels Pressupostos Generals de l'Estat). 
 

 Les Diputacions provincials, reben fons tant del Ministeri 
d'Administracions Públiques (Govern Central), com de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Com que l’administració hidràulica de Catalunya exerceix les competències en matèria 
de sanejament en alta amb règim de participació econòmica íntegre de les actuacions 
derivades de la planificació sectorial, cal definir de manera precisa quines actuacions 
han de ser finançades pel sistema públic de sanejament i quines han de ser 
suportades pels seus titulars, amb especial atenció a les promocions urbanístiques 
que comporten una consolidació de sectors, ja sigui de caràcter industrial o 
residencial. El servei de sanejament en baixa1 (serveis de recollida d’aigües residuals) 
                                                
1 Sanejament en alta: Conjunt de béns constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, els col·lectors en alta i 
els col·lectors de restitució de l’aigua tractada al medi. On els col·lectors en alta són les conduccions i elements 
auxiliars necessaris per interceptar els abocaments agrupats de tots i cadascun dels nuclis, o part dels nuclis, que 
formen un sistema de sanejament i els condueix fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. 
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són de competència municipal. Es presten bàsicament per gestió directa municipal, 
amb diferents graus de participació de la iniciativa privada en la conservació i el 
manteniment de clavegueram. 
 
Per altra banda, tots els serveis de sanejament en alta de Catalunya actualment és 
assumit per l’ACA. 
 
 

5.  Antecedents administratius 
 
L'objecte del present apartat és el de recollir els antecedents més importants que 
condicionen la definició del present projecte. Els antecedents bàsics són els següents: 
 
5.1. Memòria Informativa per al desenvolupament del POUM d'Anglesola 
 
 5.1.1. Conveniència i oportunitat del POUM 
 
La redacció dels criteris i objectius pel desenvolupament del POUM d'Anglesola es 
redacten per encàrrec de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2009 per valorar la 
necessitat i conveniència de la redacció del POUM d'aquest municipi. Per aquest 
motiu, s'ha fet una anàlisis informativa exhaustiva de les condicions actuals del 
municipi. 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Anglesola ha d'ajustar les previsions del 
planejament vigent a les noves necessitats territorials i locals, ja que l'estructura 
general prevista en les Normes Subsidiàries de Planejament de l'any 1998 ha quedat 
superada per les noves lleis d'urbanisme en vigor. També s'haurien d'adoptar nous 
criteris respecte a la classificació del sòl en determinades àrees del territori municipal; 
la necessitat de possibilitar noves implantacions industrials, així com la necessitat 
d'ordenar els creixements residencials sense malmetre els espais agrícoles i de 
protecció del municipi.  

 5.1.2. Tramitació administrativa 

D'acord amb l'article 74 del DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme correspon a l'Ajuntament la formulació del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal. 

La tramitació del POUM es farà d’acord al fixat en el Text refós de la llei d'urbanisme. 
L'aprovació inicial i provisional pertoquen a l'ajuntament. També, l'aprovació i exposició 
pública de l'Avanç de Planejament en virtut del programa de participació ciutadana. 

El POUM un cop se n'ha acordat l'aprovació inicial, s'ha de posar a informació pública, 
per un termini de quaranta cinc dies hàbils. Els edictes de convocatòria de la 
informació pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de 
l'acord d'aprovació inicial. 

                                                                                                                                          
 
Sanejament en baixa: tot el que no forma part d’un sistema de sanejament en alta. 
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Simultàniament al tràmit d'informació pública del POUM, s'ha de sol·licitar un informe 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 

El POUM inclourà l'estudi ambiental que calgui, que ha d'ésser incorporat al pla i ha 
d'ésser sotmès a informació pública conjuntament amb aquest. 

Simultàniament al tràmit d'informació pública del pla d'ordenació urbanística municipal, 
s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el 
del municipi que és objecte del pla. En aquest cas Bellpuig, Vilagrassa, Tàrrega, i 
Tornabous de l'Urgell i Barbens del Pla d'Urgell. 

L'òrgan competent per l'aprovació definitiva del POUM és la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Lleida. 

5.2.  PSARU 2005, Annex 1: Llistat d'actuacions programades en 
l'actualització 2007 del PSARU 2010 

L'any 2010 es va fer una actualització de les actuacions programades pel PSARU 
2005. Dins de les actuacions d’actualització del segon escenari s'inclou la construcció 
d'una nova EDAR a Anglesola, per un import total de 1.171.000€. 

Id Actuació Municipi Pressupost (€/IVA) Codi Sistema Ens Gestor 

10059 EDAR I COL·LECTOR 
D'ANGLESOLA 

ANGLESOLA 1.171.000 AGS - 

 
Taula 3. Actuació programada per al municipi d’Anglesola segons el PSARU. 

5.3.  Normes Subsidiàries del Planejament d'Anglesola  

 5.3.1.  Introducció 
 
A finals dels anys 80 i inici dels 90, amb l’entrada en vigor Decret legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística, Anglesola, com molts altres municipis, es veu en la necessitat 
d’ordenar urbanísticament el seu municipi i així inicia els treballs corresponents per 
l’aprovació de les, llavors, Normes Subsidiàries de Planejament. Aquestes van ser 
aprovades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida amb data 22 de juny de 
1997 i acordada la seva publicació amb data 29 d’octubre de 1997, a efectes 
d’executivitat. Avui en dia aquestes encara són vigents amb una sèrie de modificacions 
que s’han anat introduint durant aquests anys per anar-les adaptant a les necessitats 
del municipi. 
 
 5.3.2. Unitats d’Actuació 
 
Els terrenys del terme municipal d’Anglesola disposen en capes no molt profundes 
àrids aptes per ser emprats com a materials de la construcció. L’any 2003 l’empresa 
Pla de Sant Pere SL, instà a l’Ajuntament d’Anglesola la modificació de l’article 62 de 
les NNSS per tal de poder explotar els recursos naturals del terme. 
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El 22 d’octubre de 2003 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida aprovà la 
modificació puntual de l’article 62, l’acord es publicà amb data 23 de gener de 2004. La 
modificació consistia en suprimir del redactat de l’article 62 el següent text: “es 
denegarà l’activitat extractiva quan afecti a la morfologia del terreny.” També 
exposava: no es podrà iniciar una tercera cala sense haver restaurat la primer cala, i 
les cales seran com a màxim d’una hectàrea. La modificació sol·licitava la supressió 
d’ambdós redactats proposava un redactat per l’article 62 que fou aprovat sense 
condicions. 
 
El 18 de maig de 2006 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida donà el vist-i-plau 
al text refós de l’articulat de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Anglesola. 
L’acord es publicà al DOGC amb data 27 de juny de 2006. 
 
L’any 2001 l’Ajuntament d’Anglesola inicià el procediment per modificar les Normes de 
Planejament per tal de modificar la fondària edificable en les zones de nucli antic i 
eixample, aleshores de 18 i 15 metres respectivament. La modificació consistia en 
permetre una fondària edificable de 20 metres en ambdós zones. La Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida denegà la modificació i l’Ajuntament presentà un 
contenciós administratiu contra la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, ja que 
creia que afectava la seva autonomia municipal. El 16 de febrer de 2006 el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya dictà la sentència 77, estimant el contenciós i fallant 
a favor de l’Ajuntament. El 29 de desembre de 2006 es publicà l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida aprovant la modificació. 
 
L’Ajuntament d’Anglesola havia realitzat un text refós de l’articulat i decidí realitzar-ne 
un de tota la normativa per tal de tenir un únic document i realitzar amb major agilitat i 
eficàcia les seves tasques urbanístiques. La Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida en la seva sessió de 10 de juliol de 2008 acordà donar la conformitat al Text 
refós de les Normes de Planejament d’Anglesola. L’acord fou publicat el 17 de 
setembre de 2008. 
 
La legislació en matèria de construcció va anar canviant al llarg dels anys i l’any 2006 
Es va aprovar el Codi Tècnic de l’Edificació, que obliga, entre d’altres coses, a la 
instal·lació de plaques d’aigua calenta sanitària. Aquest nou element, s’ha d’instal·lar a 
les cobertes de les edificacions, ja que aprofita els rajos solars per escalfar l’aigua. En 
la zona d’eixample, clau 2, no era previst per la Normativa la construcció de coberta 
plana. S’aprofita la modificació per permetre, a més a més de la coberta plana, petites 
reculades en les façanes de fins 1,2 metres amb l’objectiu de donar protecció de la 
pluja. La present modificació fou aprovada per la CTUL amb data 29 de novembre de 
2007, acordada la seva publicació a efectes d’executivitat 10 de juliol de 2008 i 
publicada al DOGC el 22 de setembre de 2008. 
 
A finals del 2008, havent transcorregut ja deu anys des de l’aprovació de les NSP i 
hores d’ara encara no s’ha aprovat cap unitat d’actuació de les que es preveia en el 
planejament. La Comissió Territorial d’Urbanismes de Lleida en la sessió de 13 de 
març de 2008 acordà aprovar el Pla de Millora de la UA-1, i supeditar-ne la publicació 
a efectes d’executivitat a la presentació d’un text refós, finalment l’acord fou publicat el 
4 de desembre de 2008. 
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D’acord amb el Pla de Millora aprovat definitivament, la Unitat d’Actuació numero 1 
disposa d’una superfície de 13.340,66 m2, dels quals 2.103,64 m2 són destinats a 
espais lliures públics. 
 
L’empresa Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. promogué el Pla Especial Urbanístic 
de la línia de 110 kV Mollerussa – Tàrrega que transcorre pels municipis de Golmés, 
Mollerussa, Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola, Bellpuig, Castellnou de Seana i Vila-sana. 
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques l’aprovà definitivament, en data 29 
de juliol de 2009 i fou publicat al DOGC el 16 de setembre de 2009. 
 
L’any 2006 a petició de l’empresa Separadores Metálicos del Vallès S.L. es tramità la 
Modificació de les NSP número 5 en l’àmbit dels Carrers Major, Vilagrassa i Tres 
Tombs. La modificació consisteix en la delimitació d’un Polígon d’actuació, PAU-1, que 
inclou tres parcel·les entre els carrers abans esmentats. La modificació fou aprovada 
per la CTUL en la sessió celebrada el 7 de maig de 2009 i publicada al DOGC el 25 de 
setembre de 2009. 
 
El PAU-1 té una superfície de 17.330,66 m2, dels quals 2.316,20 m2 són destinats a 
espais lliures públics i 1.029,20 m2 a equipaments públics. El sector qualifica zones 
d’aprofitament privat zona de cases aïllades, clau 3a*, zona d’eixample, clau 2a, i zona 
d’eixample d’habitatges amb protecció oficial, clau 2a HPP. Dins el sector es cedeix a 
l’Ajuntament un 10% de l’aprofitament urbanístic amb habitatges de protecció pública. 
S’estableixen 3.825,18 m2st, com a mínim, d’habitatges amb protecció oficial. 
 
La Generalitat de Catalunya ha detectat la necessitat de realitzar un eix transversal 
ferroviari, per tal d’alliberar l’àrea metropolitana del pas de mercaderies. La Secretaria 
per a la Mobilitat, de la Generalitat de Catalunya ha redactat el Pla Director Urbanístic 
per a la concreció i delimitació de l’eix Transversal Ferroviari. El Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, va aprovar definitivament en data 8 de gener de 2010 
l’anomenat Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl 
per a l’establiment de l’eix transversal ferroviari a diversos municipis. El PDU fou 
publicat al DOGC de 27 de gener de 2010. El Pla Director Urbanístic afecta al municipi 
d’Anglesola, i d’altres, classificant sòl, fins ara no urbanitzable, com a sòl de reserva 
per l’Afectació de sistema Ferroviari (SAF), i sòl de reserva per al Sistema 
d’Infraestructura Ferroviària (SIF). 
 
El municipi d’Anglesola disposa d’una escola d’educació infantil i primària, CEIP Santa 
Creu, pertany a la zona escolar rural Riu Ondara. L’escola està quedant petita, degut 
al creixement demogràfic del municipi. El Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ha decidit construir-ne una de nova, tot ampliant l’escola actual. La 
normativa urbanística dels equipaments públics establia un índex d’edificabilitat net de 
0,50 m2st/m2s per equipaments docents. Aquest índex és insuficient pel programa de 
necessitats de l’escola d’acord amb la normativa del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. Per l’exposa’t, l’Ajuntament tramità la modificació puntual de 
les NSP per ajustar l’índex d’edificabilitat net dels equipaments públics, d’Anglesola. 
La modificació permet superar els índex establerts per necessitats funcionals dels 
equipaments sense sobre passar l’envoltant exterior que resulti d’aplicació de les 
condicions volumètriques de les zones de l’entorn. Aquesta modificació fou aprovada 
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per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió celebrada el 3 de 
desembre de 2009 i publicada al DOGC el 9 de febrer de 2010. 
 
La següent modificació puntual de planejament aprovada és en relació a l’ajustament 
del sòl urbà al nord de la carretera de Balaguer, al terme municipal d’Anglesola. Es 
tracta d’un ajustament del límit del sòl urbà. La modificació inclou un camí, abans 
classificat com a sòl no urbanitzable, dins el sòl urbà, tot classificant-lo com a sistema 
viari. Aquesta modificació fou aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida en la sessió celebrada el 3 de desembre de 2009 i publicada al DOGC el 16 
d’abril de 2010. 
 
Al juny de 2010 es va tramitar el desenvolupament de l’anomenat Port Sec, un centre 
d’intercanvi de mercaderies que es recolza sobre la línia de ferrocarril de Barcelona – 
Lleida, via Manresa, i també de projectat futur eix transversal ferroviari que hauria 
d’unir Lleida amb Girona cap a l’horitzó de l’any 2026.  
 
A continuació es fa un resum de totes les modificacions puntuals de les Normes 
Subsidiàries de planejament vigents i els plans parcials d’ordenació. 
 

Nº Expedient Data Publicació Tema 
1996/340/L 27-gener-1998 Normes Subsidiàries de Planejament 

2003/7.386/L 23-gener-2004 
Modificació de les Normes Subsidiàries de 
Planejament a l'article 62, sobre regulació 
d'activitats  extractives 

2006/22.317/L 27-juny-2006 Text refós articulat de les Normes Subsidiàries de 
Planejament 

2001/779/L 29-desembre-2006 
Modificació de les NSP en relació amb la regulació 
de la fondària edificable a les zones del nucli antic 
i eixample, articles 86 i 87 

2008/32.499/L 17-setembre-2008 Text refós de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, al terme municipal d'Anglesola 

2007/29.248/L 22-setembre-2008 
Modificació de les NSP en relació amb la 
modificació dels paràmetres formals de la clau 2, 
zona d'eixample, al terme municipal d'Anglesola. 

2008/30.561/L 04-desembre-2008 Pla de Millora urbana de la UA-1, al terme 
municipal d'Anglesola 

2007/30.082/L 16-setembre-2009 
Pla especial urbanístic de la línia de 110 kV 
Mollerussa-Tàrrega 

2007/27.563/L 25-setembre-2009 Modificació de les NSP número 5 en l'àmbit dels 
carrers Major, Vilagrassa i Tres Tombs 

2005/18.852/C 27-gener-2010 Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a 
l'eix transversal ferroviari 

2009/38.705/L 9-febrer-2010 Modificació NSP per ajustar l'índex d'edificabilitat 
net dels equipaments públics d'Anglesola 

2007/29.286/L 16-abril-2010 
Modificació NSP en relació amb l'ajustament del 
límit del sòl urbà al nord de la carretera de 
Balaguer 

Taula 4. Resum de les modificacions de les NSP. 
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A la Figura 1 s’observa el plànol de Classificació del sòl, Normes Subsidiàries 
d’Anglesola.
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Figura 1. Plànol de la Classificació del sòl (Font: NNSS d’Anglesola, Criteris i Objectius per al desenvolupament del POUM, text refós de l’any 1998).
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6.  Condicionants del projecte 
El condicionants del present projecte que afecten a la seva ubicació i a la dels 
col·lectors són principalment: 

 Les zones inundables pel riu d’Ondara. 
 

 La zona catalogada dins del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural). 
 

 Els actuals punts d’abocament. 
 

6.1. Zones inundables pel riu d’Ondara 

Segons la normativa vigent, les instal·lacions de sanejament no es poden ubicar en 
zones inundables per un període de retorn de 100 anys. Per tant, tal i com es pot 
observar a l’Annex 10: Estudi d’inundabilitat, com el terreny és molt planer fa que la 
zona inundable per 100 anys ocupi una superfície important del territori. Per això, les 
possibles alternatives d’emplaçament es redueixen considerablement. 

6.2. Zona catalogada dins del PEIN 

El municipi d’Anglesola no està afectat per cap PEIN encara que 480,09 ha del mateix, 
són dins dels espais de la Xarxa Natura 2000, situats a la banda nord i ponent del nucli 
urbà, al voltant del riu Ondara. A més a més, el Pla Territorial assenyala diferents 
sectors de protecció especial per connectivitat, situats sobre el riu Ondara. 

També s’han de tenir en compte les àrees potencialment subjectes a riscos naturals, 
analitzades en l’apartat de riscos, sobretot aquelles relacionades amb la inundabilitat. 

6.3.  Actuals punts d’abocament 

El principal condicionant i el que marcarà més la futura ubicació de l’EDAR d’Anglesola 
és l’ubicació dels actuals punts d’abocament. 

Actualment, la xarxa de sanejament d’Anglesola queda recollida per dos col·lectors, un 
en direcció nord, fins al final del carrer dels Esports on està situat el PA-1, i l’altre que 
va en direcció oest creuant el camí de Barbens, fins arribar al PA-2. Per tal de no 
haver de canviar l’actual distribució de la xarxa de sanejament, la futura ubicació de 
l’EDAR haurà de ser lo més pròxima possible a aquests dos punts, ja que si no es així, 
els costos durant la fase de construcció i d’explotació augmenten de forma 
considerable. 
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1.  Introducció 
L'objecte del present annex, consisteix en la realització dels treballs topogràfics per a 
l'obtenció de la informació bàsica i per a la posterior redacció del projecte constructiu 
de l'estació depuradora d'aigües residuals d'Anglesola. 

Caldria realitzar un aixecament topogràfic el més precís possible, per tal d'evitar 
problemes en l'execució de les obres. Donat que el present projecte és un treball de 
final de carrera i no es disposa dels medis necessaris per poder realitzar l'aixecament 
topogràfic adient, s'ha decidit optar per altres mètodes com és la topografia de l' Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Els recursos que s'han utilitzat han estat: 

- Mapa topogràfic en format digital a escala 1:5000. Font: ICC. 

 

2.  Plànols 
A continuació es faciliten els plànols topogràfics a escala 1:5000 de la zona d'estudi. 

En aquest plànol només es fa referència a la topografia de la zona sense detallar la 
zona d'estudi del present projecte. 
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PLÀNOL TOPOGRÀFIC 1:5000 
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1.  Introducció 
Amb el present annex es pretén descriure les característiques geològiques dels 
terrenys a on s'estudia implantar els col·lectors que recullen l'aigua de les 
urbanitzacions i els terrenys que ocuparà la planta de tractament. 

2.  Marc geològic 
La població d'Anglesola es troba al sector central de la conca de l'Ebre, la qual 
correspon a la conca d'avantpaís dels Pirineus, que durant el Paleogen es va omplir 
amb materials procedents del marge nord (Pirineus) i del marge sud (Serralades 
Costaneres), més grollers als sectors marginals i fins al sector central. 

Al terme, els materials del substrat paleogen afloren únicament al sud i a l'extrem nord-
est, ja que una bona part d'aquest substrat està cobert per formacions quaternàries. 

El substrat està representat per materials al·luvials i fluvials de caràcter distal, que 
estan formats per lutites i argiles vermelles i grogues, que segons la unitat presenten 
intercalacions de gresos, microconglomerats o calcàries, i per gresos, lutites i argiles. 

Ara bé, la major part del municipi es troba sobre dipòsits quaternaris de ventalls 
al·luvials, que són materials que recobreixen el pla d'Urgell. També afloren materials 
quaternaris al·luvials i col·luvials a l'extrem nord-est i al sud del municipi. 

A la figura 1, es mostra un detall ampliat del mapa geològic a escala 1:250.000 del 
municipi d'Anglesola obtingut de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 

 

Figura 1. Detall del mapa geológic del municipi d'Anglesola 1:250.000 (Font: ICC). 
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Llegenda: 

CENOZOIC - Quaternari - Plistocè mitjà i superior 

D) Graves (terrasses i glacis). F) Conglomerats, 
gresos i lutites (cons de dejecció). 

 

CENOZOIC - Paleogen - Eocè Superior-Oligocè 

I) Gresos i lutites (Fraga, Solsona, l'Albagés, Móra). 

 

2.1  Substrat rocós 

A la figura 2, es mostra una altra aproximació a la geologia de la zona, mitjançant un 
detall del mapa geològic a escala 1:25.000 de l'ICC: 

 

 

Figura 2. Detall del mapa geològic del municipi d'Anglesola 1:25.000 (Font: ICC). 

 

 

 

Quaternari 
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Graves amb matriu litítica i llentillons sorrencs. Cenozoic-Quaternari- 
Plistocè. 

 
Còdols subangulosos heretats de les Calcàries de Tàrrega, de fins a 
25-30 cm i mida mitjana de 4-5 cm, envoltats per una matriu lutítica de 
tons ataronjats. Les graves presenten bases acanalades i 
estratificacions encreuades grolleres tant planars com en solc. Poden 
incloure llentilles sorrenques o llimoses d'uns quants dm de potència. 
Són quatre ventalls al·luvials que constitueixen la major part del 
recobriment quaternari del Pla d'Urgell. S'interpreten com dipòsits de 
ventall al·luvial amb desenvolupament de canals trenats reomplerts 
per barres longitudinals. La seva potència pot arribar a 7 m. Edat: 
Plistocè. 
 

 
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents. Cenozoic- 
Quaternari-Holocè. 

 
Graves, sorres, llims i localment blocs, que formen els dipòsits de les 
lleres actuals de les rieres i dels torrents. Inclou els possibles dipòsits 
de vessant no cartografiables amb els quals s'indenten lateralment. No 
es coneix la potencia mitja de la unitat. És equivalent a la Qt0-1, però 
té menys entitat. S'atribueix a l'Holocè. 

 
 
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Halocè. 

 
Argiles de color vermell i groc amb nivells de margues grises. 
S'intercalen capes de gresos i calcàries de 20 a 30 centímetres de 
gruix, i ocasionalment nivells de lignits. Ambient sedimentari al·luvial 
distal. Edat: Oligocè inferior. 
 
 
Dipòsits al·luvials no diferenciats. Halocè. 
 
 
 

Paleogen 
 

 
Lutites, gresos i calcàries. Rupelià-Catià. 

 
Lutites vermelloses que intercalen bancs gresosos de fins 2'5 m. de 
potència, organitzats en seqüències grano i estrato decreixents que 
presenten superfícies de reactivació i d'acreció lateral, estratificacions 
encreuades en solc i planes, així com ripples de corrent. També s'hi 
intercalen calcàries que presenten caràcies, ostracodes i mol·luscs. La 
potencia oscil·la entre 20 i 50 metres. 
Corresponen a fàcies al·luvials distals. Edat: Rupelià-Catià. 
 
 
 
Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i 
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calcàries. Conozoic-Paleogen-Oligocè inferior. 
 

Argiles de color vermell i groc amb nivells de margues grises. 
S'intercalen capes de gresos i calcàries de 20 a 30 centímetres de 
gruix, i ocasionalment nivells de lignits. Ambient sedimentari al·luvial 
distal. Edat: Oligocè inferior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5. 

GEOTÈCNIA  



 

 



Annex 5. Geotècnia 
 

3 
 

ÍNDEX 
 
1. Introducció........................................................................................................... 5 
 
 
2. Geotècnia............................................................................................................ 5 
 
 
3. Hidrogeologia....................................................................................................... 7 
 
 
4. Nivell Freàtic........................................................................................................ 9 
 
 
5. Tectònica...........................................................................................................10 
 
 
6. Estudi geotècnic a realitzar................................................................................11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 



Annex 5. Geotècnia 
 

5 
 

1. Introducció 
 
Una de les àrees de major importància dins de qualsevol projecte d’Enginyeria Civil es la 
relacionada amb l’estudi del comportament dels sòls, ja que totes les estructures o 
sistemes que formen part del projecte han d’anar recolzats en ells. En el càlcul d’una 
cementació, un mur o un talús es fonamental disposar d’un estudi adequat i anàlisis de 
les propietats i paràmetres del sòl, per això, és sempre important comptar amb un bon 
estudi geotècnic. 
 
Per a la realització d’un bon estudi geotècnic, s’exigeix comptar amb elements i equips 
que permeten obtenir un coneixement complert de la natura del seu comportament. 
Classificar, caracteritzar i analitzar els sòls és un treball que requereix de l’ús d’elements 
tradicionals i d’altres més moderns, com ara l’assaig triaxial. 
 
A continuació es presenten les característiques geotècniques dels terrenys que ocuparà 
l’EDAR i els col·lectors d’Anglesola. 
 
2. Geotècnia 
 
Degut al caràcter acadèmic del present projecte, l'anàlisi geotècnic es basa en l'estudi 
del mapa geotècnic general publicat per d’Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME). 
 

 
 

Figura 1. Detall de la zona d’estudi sobre el mapa geotècnic general 1:200.000 (Font: IGME) 
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Llegenda: 
 
Nucli d’Anglesola emmarcat dins el municipi 

 
Condicions constructives acceptables. Problemes de tipus hidrològic, 
litològic i geotècnics. 
 
Condicions constructives acceptables. Problemes de tipus litològic i 
geotècnics. 

 
(L'escala de les condicions constructives és: molt favorable, favorable, acceptable, 
desfavorable i molt desfavorable) 
 

I2  Formes de relleu moderades a la depressió de l’Ebre: 

 
- Inclou terrenys de litologia diversa, argiles, margues i arenisques; amb 

morfologia variada i erosió superficial activa. 
 

- Estable en condicions naturals excepte a les vores, on poden existir 
fenòmens de solufluxió (moviment de descens, en un vessant, d'una 
massa de terreny que ha estat reblanit per l'aigua) i lliscament, i inestable 
sota l’acció de l’home. 

 
- En general terrenys impermeables i sense aqüífers d’interès, tot i que 

existeixen diferències de permeabilitat que donen lloc a aqüífers aïllats. 
 

- Capacitat de càrrega mitja amb assentaments de magnitud moderada. 
 

- Problemes geotècnics de tipus litològic. 
 

I3 Formes de relleu suaus a la depressió de l’Ebre: 

 
- Terrenys olio-quaternaris de litologia variable. 

 
- Morfologia plana. Estable en condicions naturals i quasi sempre sota 

l’acció de l’home. 
 

- Drenatge superficial deficient. Permeabilitat variable segons les diverses 
fàcies, amb possible existència d’aqüífers a escassa profunditat. En 
general semipermeable. 

 
- Capacitat de càrrega mitja i assentaments de magnitud mitja a elevada 

depenent de la litologia local. 
 

- Problemes geotècnics de tipus hidrològic, nivells freàtics propers a la 
superfície i problemes de drenatge. 
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La zona on es construirà la planta i els col·lectors presenta unes condicions 
constructives acceptables i problemes de tipus hidrològic, nivells freàtics propers a la 
superfície i problemes de drenatge que són descrits a la llegenda per l’I3. 
Cal afegir que serà fonamental que abans d’iniciar l’obra es realitzi un estudi geotècnic 
mes rigorós, per tal de confirmar que les hipòtesis fetes són acceptables. 
 
 
3. Hidrogeologia 
 
El clima de la zona d'estudi és de tipus Mediterrani continental, amb hiverns freds, estius 
càlids i secs. Si es classifica el clima de la zona segons l’índex d’humitat de 
Thornthwaite2, l’àmbit d’estudi es cataloga com a semiàrid. 
 
L’àmbit d’estudi es caracteritza per un clima amb marcat dèficit hídric a l’estiu, 
precipitacions màximes a la primavera i tardor i estius molt secs. A l’hivern són habituals 
les boires i les gelades i les precipitacions són escasses. Les temperatures són 
extremes tan a l’hivern com a l’estiu. Les precipitacions oscil·len al voltant dels 400 
mm/any. La temperatura mitjana està al voltant dels 14ºC mentre que la mitjana de les 
temperatures màximes i mínimes estaria al voltant dels 20 i 9,5ºC respectivament. El 
vent dominant a la zona és el llebeig que acostuma a portar molta sorra i pols fina en 
suspensió, té una gran importància en la dinàmica i en l’estructuració de les comunitats 
vegetals. Presenta una velocitat mitjana de 3,8 m/s i la direcció dominant és la SO. La 
humitat relativa mitjana és del 68% i la irradiació global mitjana diària de 16,7KJ/m2. 
 
L’àmbit d’estudi pertany a la conca hidrogràfica de l’Ebre, a la subconca del Segre, amb 
la qual es relaciona mitjançant una densa xarxa de canals, sèquies i clamors. 
 
El règim hídric està condicionat per dos grans vectors, el riu d’Ondara i el canal d’Urgell, 
i per l’existència del Barranc del Goussalet, també anomenat Lo Reguer, el qual circula 
per la banda sud del terme, provinent del fondo del Ballesters, ubicat a la comarca de la 
Segarra. Aquest barranc, considerat com un curs fluvial per l’ACA, actualment actua 
com a sèquia de rec, estant gran part del seu traçat canalitzat, especialment en el tram 
que transcorre per l’àmbit del projecte, on en gran part del seu recorregut es troba 
canalitzat i soterrat. 
 
Segons la zonació d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya del Servei Geològic de 
Catalunya [1992], la zona del projecte està situada en la unitat hidrogeològica número 
206, corresponent a l’Àrea de l’oligocè detrític de Lleida i dins la conca hidrogràfica del 
Segre. Aquesta àrea se circumscriu en el sector hidrogeològic segon, és a dir, en les 
anomenades àrees centrals enclavades entre l’anticlinal de Sanaüja i els dipòsits 
lacustres. 
 
El TM queda inclòs dins les subunitats A-20, dipòsits quaternaris indiferenciats, i E-12, 
dipòsits detrítics oligocens argilosos. Així, el sector nord del terme està ocupat per la 
unitat A-20, la qual, a grans trets i segons el medi litològic, es tracta d’aqüífers en 
formacions de graves, sorres i argiles, en profunditat, podent considerar-la una zona poc 
permeable amb aqüífers locals. Tanmateix i segons la zonació esmentada constitueix 
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una zona amb una potencial afecció per adobs agrícoles en àrees de regadiu. En canvi, 
la major part del sector sud està ocupada per la subunitat E-12, caracteritzada per 
aqüífers en formacions de conglomerats, gresos i margues, i més concretament, de 
dipòsits detrítics oligocens argilosos. 
 
Per una altra banda, la zona on s’executarà el projecte es troba inclosa dins les Zones 
vulnerables per la contaminació de nitrats Decret 283/1998. 
 

 
 

Figura 2. Zones vulnerables per nitrats. 
 

 
 

 
 

Figura 3. Plànol geològic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ANGLESOLA 

   ANGLESOLA 
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4. Nivell Freàtic 
 
En les immediacions de la zona d’estudi es troben localitzats dos aqüífers denominats 
Al·luvial de l’Urgell i Calcàries de Tàrrega. Existeixen alguns pous i punts de mesura 
de nivell freàtic. 
 
Com no es disposa dels recursos necessaris per poder dur a terme un estudi del nivell 
freàtic, s’ha optat per consultar bibliografia especialitzada que pot aportar informació.  
No s’ha trobat informació relacionada amb els nivells piezomètrics de sondejos propers 
a la zona d’estudi. 
 

 
 

Figura 6. Aqüífers zona d’estudi. (Font: ACA) 
 

 
Codi 

aqüifers 
Cona 

hidrograf. 
Extensió 

total (Km2) 
Tipologies 

litològiques 
Tipologies 

hidràuliques Permeabilitat Sistema 

48 El Segre 275 Al·luvial Lliure Mitja-Baixa 
Oligocè 
mitjà-

inferior 

49 El Segre 793 Carbonatat i 
al·luvial 

Predemomini 
dels confinats Mitja-Baixa 

Oligocè 
mitjà-

inferior 

  
Taula 3. Paràmetres aqüífers inventariats zona d’estudi. 
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5. Tectònica 
 

 
 

Figura 3. Zones tectòniques de Catalunya 
 
La zona d’estudi forma part d’una de les estructures de major magnitud que integren la 
regió catalana: la conca de l’Ebre. 
 
La Conca de l'Ebre terciària forma l’avantpaís dels Pirineus -i amb els quals ha tingut 
una evolució paral·lela durant el Terciari- es caracteritza per un gruix important superior 
a 3000 m de la sèrie sedimentària d’edat paleògena a oligocena. Posteriorment, es 
produeix un aixecament de la part oriental i un enfonsament cap a l’oest. 
 
La conca de l’Ebre després de l’orogènesi terciària va quedar rodejada de serralades 
prealpines i elevacions antigues, resultant una forma triangular plena de sediments i 
pràcticament horitzontal que es van anar enfonsant durant el terciari. Concretament, 
aquesta conca també coneguda amb el nom de depressió de l’Ebre transcórrer 
paral·lela als Pirineus, els quals a la seva vegada la rodegen pel nord. Pel sud-oest 
queda tancada pel sistema Ibèric i per l’est és la serralada litoral catalana qui la rodeja. 
 
Les principals formacions que presenta aquest terreny són: 
 
- “Somontanos”: terrenys planers, lleugerament inclinades, situades entre les serralades 
exteriors i el centre de la depressió. 
 
- Planes: calcàries i badlands sobre materials tous fruit de l’aridesa de la zona 
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6. Estudi geotècnic a realitzar 
Les característiques geotècniques definides en aquest annex son solament 
aproximades, per tant, abans d’iniciar l’obra cal fer un estudi geotècnic complert i que 
confirmi que les hipòtesis fetes en aquest annex son correctes o queden dins el costat 
de la seguretat. 
 
A continuació doncs, s’indiquen les característiques del terreny que s’haurien d’estudiar 
a fons en un estudi geotècnic. 
 
Zona del col·lector. Al llarg de tota la traça on s’implantarà el col•lector d’aigües 
residuals s’hauria de determinar: 
 

- Tipus de materials on el col•lector es trobarà confinat. 
- Estabilitat de talussos a les parets de les rases a executar per a la col•locació del 

col·lector. 
- Agressivitat dels terrenys colindants al col•lector per definir el grau de protecció 

que farà falta o el tipus de material de construcció a utilitzar. 
- Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs d’emplaçament del 

col·lector. 
- Ripabilitat del terreny. 

 
Zona d’implantació de la depuradora. En les parcel·les on es construirà l’estació 
depuradora s’haurà de determinar: 
 

- Tipus de materials i deformabilitat dels mateixos (problemes de infiltracions 
futures) 

- Capacitat portant dels terrenys 
- Possible aprofitament dels materials  

Camí interior i accés a la EDAR. 
 

- S’hauria d’establir l’aptitud dels sòls per ser utilitzats com a material d’esplanada 
i en tot s’hauria de fixar els requisits dels materials a emprar per conformar la 
secció tipus dels esmentats camins.  
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1. Introducció 
Per al dimensionament de l'EDAR d'Anglesola, objecte del present projecte, és 
necessari realitzar una correcta estimació de les tasses de població previstes per l'any 
horitzó, que en projectes de depuradores d'aigües residuals s'estima en 25 anys. Per 
tant, l'any horitzó d'aquest projecte és l'any 2037. 

Un cop determinada la població previsible per l'any horitzó es farà el disseny de 
l'EDAR mitjançant l'ús de valors de població equivalent, el cabal d'aigua residual i la 
seva qualitat.  

 

2.  Població permanent  
La població d'Anglesola està agrupada en un únic nucli. 

El fogatjament de 1365 enregistra a Anglesola 163 focs. En l'edat moderna, després 
de les guerres dels Segadors i de Successió, la vila restà, com tot el terme, molt 
despoblada. El 1718 hi havia 550 habitants i el 1787 passà a 632 habitants. La 
recuperació s'inicià gràcies a l’impuls que proporcionà el regatge del canal d'Urgell. La 
població seguí posteriorment una corba ascendent: 1.418 habitants el 1860, 1.693 
habitants el 1900 i assolí un màxim el 1930 amb 1.977 habitants. Des d'aleshores es 
produí un descens per l'emigració de la població a ciutats més industrialitzades: 1.732 
habitants el 1960. El 1970 hi havia 1.437 habitants, 1.409 habitants el 1975, 1.325 
habitants el 1981, 1.337 habitants el 1986 i 1.252 habitants els 1991. La població 
continuà davallant fins que l'any 1996 tocà fons amb 1.211 habitants. 

En els darrers anys la població d'Anglesola va fluctuant però amb una tendència a 
augmentar (de 1.211 habitants l'any 1996 a 1.351 habitants l'any 2009). 
 

                  Evolució de poblament municipal   
Anys 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Habitants 1.277 1.272 1.284 1.273 1.293 1.290 1.303 1.307 1.332 1.351 1.355 1.389 

 
Taula 1. Evolució de la població d'Anglesola.  

Pel que fa a les característiques bàsiques de la població, aquesta té una lleugera 
tendència a l’envelliment. Si ens fixem en la població per grups d’edat podem dir que, 
actualment, el percentatge de la població d’entre 0 i 14 anys del municipi d’Anglesola 
és de 13,2%, dada inferior a la comarcal (14,8%) i de Catalunya (15,0%). La població 
en edat activa (15 a 64 anys) és del 63,7%, lleugerament inferior a la comarcal (66,4%) 
i inferior a la catalana que és de 68,7%. Pel que fa a la població de 65 anys i més el 
municipi d’Anglesola es troba per damunt de la mitjana comarcal (23,1%), per sobre de 
la mitjana comarcal (18,8%) i bastant separada de la mitjana catalana (16,3%). 
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Figura 1. Població per grups d'edat. (Font: IDESCAT). 

Un altre aspecte rellevant en l’evolució de la població d’Anglesola és l’increment que 
ha experimentat el municipi en quan a immigrants. La següent taula parla per si 
mateixa: al voltant del 10% d’habitants censats en el municipi són nascuts fora 
d’Espanya. 

 
Taula 2. LLoc de naixement. (Font: IDESCAT). 

 
Durant els últims anys, la població d'Anglesola ha anat en augment però molt poc a 
poc, tal i com es mostra a la següent figura: 
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Figura 2. Evolució de la població. (Font: IDESCAT). 

Tal i com va explicar el regidor d'obres i serveis de l'ajuntament d'Anglesola, es preveu 
un creixement potencial de la població del 60% com a màxim, per d'aquí uns 50 anys.  
El fet de que només pugui créixer el 60% es degut a que el municipi només pot créixer 
en direcció nord, ja sigui perquè les altres zones limiten amb altres municipis o perquè 
es troben en risc d'inundació. 

Per tant, es dissenyarà l'EDAR per a un primer horitzó (2037) amb una població de 
disseny final de 1.820 habitants (augment del 30% de la població actual). 

 

3. Població estacional 
El resultat anterior correspon a la població empadronada. No obstant, la població 
màxima de l'any horitzó ha de considerar, a més, la població estacional. S'entén per 
població estacional aquella que va a la zona en determinades èpoques de l'any 
(vacances, caps de setmana) i que ocupen segones residències, que estan buides la 
resta de l'any. A continuació es fa un anàlisi de la població estacional del municipi 
segons dades de l'Idescat i de l'Ajuntament d'Anglesola. 
 
Segons dades de l'Idescat, l'any 2001 hi havia 527 habitatges a Anglesola, dels quals, 
427 eren habitatges principals, 8 eren secundaris i 92 estaven vacants. Per tant, 
aproximadament, un 1,5% dels habitatges totals són segones residències i es podria 
estimar que l'1,5% de la població màxima és població estacional. 
 
Per altra banda, l'ajuntament d'Anglesola considera que actualment la població deu ser 
d'uns 1.389 habitants i que a l'estiu, la població es veu incrementada en uns 10 
habitants aproximadament. Això representaria que un 0,7% de la població màxima es 
estacional. 
 
A Anglesola no existeixen hotels ni càmpings, i pel que fa al turisme es quasi 
inexistent. Per tant, es considerarà que la població estacional actual representa el 1% 
de la població màxima. Per aquest motiu, a l'hora de dissenyar l'EDAR no es tindrà en 
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compte la població estacional, ja que des de l'ajuntament es va comentar que 
representava una part molt petita de la població i que per tant, es podia despreciar, ja 
que no implica un canvi en els resultats. 
 

4.  Habitatges 
 
En pràcticament la totalitat del nucli urbà d’Anglesola parlar d’habitatges es correspon 
a parlar d’edificis unifamiliars. L’any 2001, segons dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, només constaven el 5,2% de llars plurifamiliars de les 427 que consten en 
el municipi el mateix any. 

 

Taula 3. Tipus d'habitatges. (Font: IDESCAT). 

Tot i que en els darrers anys s’observa un creixement en els projectes visats, alguns 
dels quals corresponen a edificis plurifamiliars. 

 

Taula 4. Habitatges construïts. (Font: IDESCAT). 

Pel que fa la nombre de plantes, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
l’any 2011, dominava l’edifici d’una planta, amb el 86,1%, molt superior a la mitja 
comarcal, que ja és molt superior a la catalana. A continuació el segueixen els edificis 
de dues plantes amb el 12,8% i després els de tres plantes, amb el 0,9% i de quatre 
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plantes el 0,2%, segons dades municipals només hi ha dos edificis de quatre plantes. 
Segons la mateixa font hi ha edificis de més de quatre plantes. 

 

Taula 5. Edificis per nombre de plantes. 

Aquestes dades es contradiuen, però, amb la realitat existent al municipi més 
aproximada a les dades cadastrals, on la majoria dels edificis són de tres plantes 
(planta baixa més dos), corresponent la planta baixa al garatge – magatzem, la planta 
primera a l’habitatge pròpiament dit, i la planta segona a les golfes. 

La tipologia edificatòria més freqüent és la casa entre mitgeres, amb habitatges força 
espaiosos que superen el centenar de metres quadrats, de construcció moderna. 

 

Taula 6. Habitatges per superfície útil. 

Les façanes, en general, no són molt estretes, entre 5 m i 8 m d’amplada en la part 
més antiga del nucli, creixent fins a 10 – 12 m en les parts més noves. 

L’amplada dels vials oscil·la entre els 3 – 5 m en les parts més antigues, fins als 8 – 12 
m en les parts més noves, facilitant el trànsit rodat, encara que cal dir que les voreres 
són, en general, estretes i es fa impossible la circulació dels vianants per les mateixes, 
sobre tot en el nucli antic. En la zona “d’eixample” les voreres són més amples però 
tampoc són molt generoses ja que escassament arriben a tenir dos metres d’amplada. 
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1. Introducció 
Per fer el dimensionament d’una EDAR, és necessari conèixer quins cabals ha de 
tractar i quina és la seva càrrega contaminant associada. Per tractar-se d’uns 
paràmetres variables en el temps, s’ha optat per fixar un cabal màxim admissible com 
a input a la depuradora. Per cabals superiors al màxim, es realitza la hipòtesis de que 
la dilució dels contaminats serà notable i no afectarà de manera significativa a la 
qualitat de les aigües en el punt d’abocament. 
 
Els cabals diaris s’han determinat en base a la població i dotació de l’any horitzó i no 
s’ha fet diferenciació entre població permanent i estacional ja que el municipi té un 
augment estacional de població pràcticament nul. Aquestes dades són imprescindibles 
pel correcte dimensionament del projecte. 
 
La depuradora haurà de poder absorbir puntes de contaminació, i és per aquest motiu 
pel qual es dissenyarà per cabals punta a l’estiu que és quan el consum és més gran. 
Cal tenir en compte però, que només es depuraran aigües residuals i no d’escorrentia 
superficial o infiltrades en el terreny. 
 
Com ja s’ha comentat, gran part de la xarxa actual del municipi és unitària però la 
xarxa de sanejament de nova construcció haurà de ser separativa  (pluvials/residuals) i 
la antiga s’anirà canviant i passarà de ser unitària a ser separativa. Les aigües 
procedents d'excedents de reg o de rebaix del nivell freàtic no es connectaran a la 
xarxa de residuals. 
 
L'EDAR plantejada haurà de ser capaç de depurar les aigües residuals generades a la 
zona industrial, connectant-se les indústries a la xarxa de residuals. Així doncs, es 
sol·licitarà l'Autorització d'Abocament al Departament d'Autoritzacions de l'Agència 
Catalana de l'Aigua, que avaluarà (entre altres coses) la suficiència dels sistema 
depuratiu adoptat. No obstant, s'aportarà una justificació tècnica de l'EDAR adoptada 
(dimensionat, tipus, plànols, etc. 
 

2.  Dotació 
2.1. Definicions generals  

L'objectiu d'aquest apartat és el de definir aquells conceptes que s'utilitzaran al llarg 
del present projecte: 
 

 Cabal mitjà diari de disseny (QMD): és el cabal mitjà diari de les aigües residuals 
(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector existent i es tracten a la 
planta depuradora, en temps sec. S'expressa en m3/d. 
 

 Cabal mitjà horari de disseny (QMH): és el cabal mitjà horari de les aigües 
residuals (urbanes més industrials) que circulen pel col·lector existent i es 
tracten a la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal mitjà diari de 
disseny, és a dir, QMD/24. S'expressa en m3/h. 
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 Cabal punta horari de disseny (QPH): és el cabal màxim que, en un determinat 
moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant 
el cabal mitjà horari (QMH) pel factor punta (FP). 
 

ܲܨ = 1,15 +  
2,575

ටܳ(݈ݏ)
 

 
 Cabal mínim horari de disseny (QMINH): 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. 

2.2. Dotació actual 
 
Segons les dades dels comptadors de l'Ajuntament d'Anglesola el volum facturat l'any 
2011 va ser de l'ordre de 133.000 m3 que correspon a 365 m3/dia. Si es consideren 
unes pèrdues en la distribució del 20%, i la població de l'any 2011 (1.389 habitants), 
resulta que el cabal d'entrada a la planta de depuració serà de 210 l/hab·dia. 

2.3  Dotació a l'any horitzó 

L'evolució en el consum d'aigua a Catalunya ha sigut descendent en els últims anys tal 
i com es pot veure a la Taula 1 elaborada a partir de dades de l'INE. 
 

Any Volum (l/hab·dia) Variació anual (%) 
1996 171  1997 179 4,7 
1998 182 1,7 
1999 185 1,6 
2000 186 0,5 
2001 184 -1,1 
2002 182 -1,1 
2003 183 0,5 
2004 174 -4,9 
2005 162 -6,9 

 
Taula 1. Evolució del volum d'aigua a les llars catalanes (Adaptat de: INE, Indicadors sobre l'aigua). 
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Aquest descens ha anat augmentant en els últims 5 anys. Això pot ser degut al factor 
d'educació i sensibilització de la societat enfront del consum d'aigua i els intents de la 
població de l'ús d'electrodomèstics que disminueixin el seu consum. Aquestes 
campanyes globals de conscienciació sobre el problema de l'aigua s'espera que 
tinguin un efecte de reducció, o com a mínim de estabilització de la demanda d'aigua 
urbana. 
 
Per aquesta raó, es calcula que la demanda d'aigua es mantindrà estable gràcies als 
plans d'estalvi i s'espera, per tant, que en un futur la dotació d'aigua a Anglesola 
seguirà sent de 364 m3/dia. 
 
 

3. Cabals de disseny 
 
Com s'ha comentat en l'apartat anterior, s'ha considerat que en un futur la dotació 
d'aigua serà de 364 m3/dia, però es prendrà com a cabal de disseny dels elements de 
l'EDAR 365 m3/dia. 
 
Preveient aquestes circumstàncies i tenint en compte que la població per a la que es 
dimensiona l'estació depuradora ja contempla un ampli creixement demogràfic del 
municipi, es pren el següent criteri per al dimensionament dels elements de l'EDAR: 
 
Amb les dades de dotació i la població de disseny es determina que el cabal mig (Qmig) 
a tractar és de 15,17 m3/h (4,21 l/s). Per al dimensionament dels elements de l'EDAR 
cal definir un cabal de disseny prou elevat com per a què la planta sigui capaç 
d'assumir les possible puntes de cabal degudes a successos de precipitació 
importants o a abocaments puntuals de volum extraordinari (Qpunta). Per determinar 
aquest cabal punta, es multiplica el cabal mig pel valor del factor punta, resultant un 
valor de cabal punta de 36,4 m3/h (10,13 l/s).  Per altra banda, el cabal de dilució es 
calcula com a 5 vegades el QMH, per tant, és igual a 75,85 m3/h (20,10 l/s). (No es 
preveu cap volum de dilució ja que la xarxa és separativa). 
 
També s'han de tenir en compte una sèrie de cabals que són importants per al 
dimensionament de la planta depuradora: 
 

 Pretractament: es pren un cabal de disseny igual a Qpunta = 5·Qmig = 75,85 m3/h 
(20,10 l/s), en principi suficient per a poder assumir el cabal associat a 
successos de precipitació relativament importants. 

 
 Tractament biològic: es pren un cabal de disseny igual a Qpunta = 3·Qmig = 45,51 

m3/h (12,64 l/s), en principi suficient per a poder assumir el tractament  de 
qualsevol punta de cabal d'aigües residuals associada a la població de disseny. 
 

La taula següent resumeix els valors dels cabals a tractar: 
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Cabals l/s m³/h m³/dia 
Cabal mig 4,21 15,17 365 
Cabal punta 10,13 36,4 874 
Cabal dilució 20,10 75,85 1.820 
Cabal mínim (0,5·QMH) 2,11 7,59 182 
Cabal punta pretractament EDAR (5·QMH) 20,10 75,85 1.820 
Cabal punta tractament biològic (3·QMH) 12,64 45,51 1.092 

 
Taula 2. Dades de cabals a tractar. 
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1. Introducció 
 
En el dimensionament d'una estació depuradora d'aigües residuals, un dels punts més 
importants és la caracterització des d'un punt de vista físico - químic de les aigües 
residuals a tractar. La presència d'indústria 100% no contaminant i la no presència de 
granges, facilita la tasca de determinar les càrregues contaminants. 
L'objectiu de l'estudi d'aquests paràmetres és la determinació de les càrregues 
contaminants de disseny de la població futura i de les càrregues bàsiques (DBO5, 
DQO, MES, NTK i P) en g/hab·dia. 
 
 

2.  Càrrega contaminant de l'aigua bruta 
 
2.1.  Definicions generals 
 
Amb l'objectiu d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, a continuació 
s'inclou la definició dels diferents paràmetres indicadors de la qualitat de les aigües 
residuals que s'han utilitzat en el disseny de l'EDAR d'Anglesola. 

 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 20ºC i en absoluta foscor durant 5 dies. 
 

 Demanda química d'oxigen (DQO): aquest paràmetre defineix el contingut de 
matèria orgànica de les aigües residuals que 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 de les aigües residuals sol ser major que la DBO5 a causa de 
l'existència d'un major nombre de compostos que s'oxiden per via 
química. 
 

 Sòlids totals (ST): és la fracció en pes de matèria que resta com a residu de 
l'evaporació a 103 - 105ºC d'una aigua residual. Es poden classificar en dues 
fraccions: sòlids suspesos (SS) i sòlids filtrables (SF). 
 

 Sòlids en suspensió (SS): és la fracció en pes de sòlids totals que 
queden retinguts en fer passar l'aigua residual a través d'un filtre de pas 
aproximat d'1 μm. També es pot simbolitzar per les sigles MES. Els SS 
tenen dues fraccions: sòlids sedimentables (Ssed) i sòlids no 
sedimentables. 
 

 Sòlids filtrables (SF): és la fracció de sòlids totals que travessa el filtre. 
Els 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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 Nitrogen total (NT): equival a la suma de nitrogen total Kjeldahl (NTK: aquest 
paràmetre defineix el nitrogen amoniacal potencial d'una aigua, inclou el 
nitrogen en forma d'ió d'amoni (NH4

+) i el nitrogen orgànic que pot transformar-
se en ió amoni), el nitrogen en forma de nitrat NO3

- i nitrogen en forma de nitrit 
NO2

-. És un nutrient. 
El NTK és un paràmetre important en les EDAR 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. 
 

 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. 
 

 Nombre d'habitants equivalents: nombre d'habitants als que ha de donar servei 
l'EDAR. S'entén per habitant equivalent (h-e) la càrrega orgànica biodegradable 
amb una demanda bioquímica d'oxigen de cinc dies (DBO5) de 60 grams 
d'oxigen per dia.  
 

 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, 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 (tonyina, peix espassa, ..., home). 
 

2.2. Presa de mostres 
 
Degut a la falta de recursos no s’ha pogut realitzar la campanya analítica de mostres 
de les aigües d’arribada a la planta necessària ni tampoc s’ha pogut realitzar un seguit 
d’aforaments per avaluar el cabal en els punts d’abocament per tal de determinar els 
paràmetres a emprar en el dimensionament de la planta. 
Per tant, com no s’ha pogut realitzar la campanya analítica ni tampoc es disposa de 
cap altra informació de campanyes analítiques recents, s’ha optat per fixar unes 
concentracions mitges dels diferents paràmetres indicadors de la qualitat de les aigües 
en base a les dades de l’INE per Catalunya. 
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En el cas d’haver realitzat la campanya analítica s’haurien d’haver obtingut els 
següents paràmetres fruït de l’anàlisi de les mostres integrades: 

 Demanda química d'oxigen (DQO) 
 Demanda biològica d'oxigen a 5 dies (DBO5) 
 Matèria en suspensió (MES) 
 Demanda química d'oxigen soluble (DQO) 
 Demanda biològica d'oxigen a 5 dies soluble (DBO5) 
 Nitrogen total Kjeldhal (NTK) 
 Fòsfor total (P) 
 Sals solubles (SOL) 
 Sòlids en suspensió volàtils (SSV) 
 Matèries inhibidores (MI) 
 Amoni (NH4) 
 Alcalinitat (Àlcali.) 

I de les mostres puntuals s'haguessin analitzat: 
 Demanda química d'oxigen (DQO) 
 Demanda biològica d'oxigen a 5 dies (DBO5) 
 Matèria en suspensió (MES) 
 Nitrogen total Kjeldhal (NTK) 
 Fòsfor total (PT) 
 Temperatura "in situ" 
 Oxigen dissolt "in situ" 

 
Un cop analitzades les diferents mostres, com a paràmetres de càlcul emprats per al 
dimensionament de l’estació depuradora s’haurien pres els valors més representatius 
d’entre els resultats obtinguts. 
 
2.3. Determinació de la càrrega contaminant 
 
Tal i com consta en l’apartat anterior, els paràmetres de càlcul per realitzar el 
dimensionament de la planta depuradora s’han obtingut fent la mitja dels diferents 
paràmetres d’indicadors de qualitat de les aigües en base les dades de l’INE per 
Catalunya i  també tenint en compte les dades de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals de la Portella, ja que es tracta d’un municipi amb característiques similars al 
municipi d’Anglesola (tal i com es va informar des de l’Ajuntament).



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
 

8 
 

Any 
DBO5 DQO Sòlids en suspensió (SS) Nitrogen  

total (NT) Fòsfor total (PT) Metalls 

Abans Després Abans Després Abans Després Abans Després Abans Després Abans Després 
2002 286,40 21,00 599,60 82,80 298,60 24,30 34,00 15,70 5,50 2,00 0,10 0,00 
2003 332,60 26,00 598,70 81,30 232,30 29,90 33,60 13,70 6,80 2,00 0,00 0,00 
2004 333,90 41,30 683,50 105,10 325,10 29,70 46,10 30,20 6,70 2,30 0,00 0,00 
2005 347,70 42,57 746,50 127,31 334,00 31,54 55,67 33,94 8,21 2,84 0,02 0,02 
2006 344,80 37,60 706,40 115,80 325,80 28,40 17,90 7,90 3,40 1,10 0,00 0,00 
2007 348,60 12,30 694,30 72,20 311,30 19,30 53,60 24,50 17,80 3,60 1,30 0,50 
2008 277,70 14,60 611,60 71,70 296,00 26,10 56,20 21,70 9,00 2,90 0,00 0,00 
2009 287,30 20,40 606,20 78,30 323,70 31,90 54,60 20,90 8,70 3,00 0,00 0,00 
Mitja 319,88 26,97 655,85 91,81 305,85 27,64 43,96 21,07 8,26 2,47 0,18 0,07 
 

Taula 1. Concentracions mitges de les aigües residuals abans i després del tractament per classe d'indicador a Catalunya (mg/l) (Font: INE, Enquesta sobre el 
subministrament i tractament d'aigües).
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A la taula següent es mostren els valors dels paràmetres de càlcul finalment emprats 
per al dimensionament de l'estació depuradora: 
 

Paràmetre Valors 
DBO5 (mg/l) 300 
DQO total (mg/l) 656 
MES (SST) (mg/l) 350 
Nitrogen total (mg/l) 35 
NTK (mg/l) 35 
Nitrats (mg/l) < 2,2 
PT (mg/l) 20 
Metalls (mg/l) 0,18 

 
Taula 2. Caracterització de les aigües a tractar. 

 
Per poder calcular la càrrega contaminant (kg/dia) s'utilitzen les concentracions mitges 
(mg/l) obtingudes a la taula 2 i els cabals diaris calculats a l'Annex 7: Cabals de 
disseny. Igualment, es realitzarà la hipòtesi de que els valor de les concentracions 
mitges es mantenen constants fins l'any horitzó 2037. Els resultats es poden observar  
la taula 3: 
 

Paràmetre Concentració mitja 
(mg/l) 

Càrrega contaminant any 
horitzó 2037 (kg/dia) 

DBO5  300 109,20 
DQO 656 238,78 
MES  350 127,40 
N total 35 12,74 
P total 20 7,28 
Metalls  0,18 0,06 

 
Taula 3. Concentració mitja i càrregues contaminants de disseny per l'any horitzó. 

 
A la següent taula es comparen els valors de disseny obtinguts pel dimensionament de 
l'EDAR al municipi d'Anglesola en g/hab·dia, amb els valors estàndard obtinguts a la 
bibliografia. 
 

Paràmetre Càrrega contaminant 
(g/hab·dia) 

Càrrega contaminant 
estàndard (g/hab·dia) 

DBO5  60 60 
DQO 131,20 120 
MES  70 70 
N total 7 12 
P total 4 3 
Metalls  0,03 - 

 
Taula 4. Comparació entre càrregues contaminants per habitant i dia. 
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Com es pot observar a l'anterior taula, els valors dels paràmetres de disseny de la 
planta de depuració d'Anglesola són lleugerament superiors als valors dels estàndards 
indicats a la bibliografia. 
Els valors de la depuradora més propera, és a dir, la de Tàrrega (1993), presenta 
paràmetres de disseny molt similars als del present municipi. Per exemple, la MES de 
disseny és de 350 mg/l, la DBO5 és de 333 mg/l y el N és 70 mg/l. 
 
 
 

3.  Objectius de qualitat de l'aigua a tractar 
 
La següent taula mostra els objectius de qualitat a complir per l'aigua tractada per 
l'estació depuradora projectada: 
 

Paràmetre Valor 
DBO5 (mg/l) < 25 
DQO total (mg/l) < 125 
MES (SST) (mg/l) < 35 
Nitrogen total Kjeldahl (mg/l) < 15 
P total (mg/l) < 2 

 
Taula 5. Objectius de qualitat de l'aigua a tractar. 

 
 

4.  Població equivalent 
 
A partir de les dades presentades en els punts anteriors i considerant que 60 g 
DBO5/dia equivalen a 1 hab-eq, es pot determinar que l'estació depuradora a projectar 
s'haurà de dimensionar per a una població de 1.820 hab-eq. 
 
 

5.  Resum de les dades de disseny de l'EDAR 
 
En aquest apartat es fa un resum de les dades utilitzades per realitzar el disseny i el 
dimensionament de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi d'Anglesola. 
 
Les variables que s'han utilitzat són: 

 Població futura any horitzó: població que s'estima que hi hagi a l'any horitzó, i 
que es calcula a partir de les condicions demogràfiques presents i futures 
juntament amb el creixement demogràfic històric del municipi. 
 

 Les càrregues contaminants de disseny: es calculen a partir de la població 
futura a l'any horitzó 2037 i les càrregues bàsiques (DBO5, DQO, MES, NTK i 
PT). 
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 Cabals de disseny: a partir de la població futura i de la dotació d'abastament es 
determinaran els cabals de disseny. 

 
 

Variable Unitats Situació futura any horitzó 2037 
Població total hab 1.820 

Dotació entrada EDAR l/hab·dia 210 
      

CABALS 
 

Cabal mig horari (QMH) m3/h 15,17 
Cabal mig diari (QMD) m3/d 365 
Cabal punta horari (QPH) m3/h 36,40 
Cabal de dilució (QD) m3/h 75,85 
Cabal mínim horari (QMINH) m3/h 7,59 
Cabal de disseny:   
                     Pretractament m3/h 75,85 

        Resta m3/h 45,51 
      

CONTAMINACIÓ 
  

DBO5     
Càrrega contaminant kg/dia 109,29 
Concentració mitja mg/l 300 

   DQO     
Càrrega contaminant kg/dia 238,78 
Concentració mitja mg/l 656 

   MES     
Càrrega contaminant kg/dia 127,40 
Concentració mitja mg/l 350 

   NT     
Càrrega contaminant kg/dia 12,74 
Concentració mitja mg/l 35 

   PT     
Càrrega contaminant kg/dia 7,28 
Concentració mitja mg/l 20 

   Metalls     
Càrrega contaminant kg/dia 0,06 
Concentració mitja mg/l 0,18 

   Habitant equivalents hab-eq 1.820 
 

Taula 6. Cabals i càrregues contaminants de disseny per l'EDAR d'Anglesola. 
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1.  INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present projecte és donar solució al problema de sanejament de les 
aigües residuals que pateix el municipi d'Anglesola. Per poder assolir aquest objectiu, 
és necessària la construcció d’una Estació Depuradora d’Aigües residuals per garantir 
que les aigües retornades al medi compleixen amb les normatives vigents de qualitat 
de l’aigua. 
 
Abans de dissenyar i dimensionar les possibles solucions que donin resposta a la 
problemàtica existent, és necessari analitzar amb detall la problemàtica al municipi i 
prendre la decisió de si és necessària la construcció d’una EDAR al municipi. 
 

Per tant, les primeres dues alternatives que es presenten de forma objectiva davant 
d’aquesta situació són: no realitzar el projecte i deixar la situació tal i com està 
(Alternativa 0) i realitzar el projecte per millorar la situació actual (Alternativa 1). 
 
En el cas que després de realitzar l'anàlisi corresponent hi es prengués la decisió de 
que la millor alternativa possible per al municipi d'Anglesola fos l'Alternativa 1, es 
plantejarien quatre noves qüestions principals a analitzar: 
 

 La connexió del sistema de sanejament d'Anglesola al d'altres 
 municipis. 
 
 Les aigües que recollirà l'EDAR d'Anglesola. 

 
 El tipus de tractament per les aigües residuals. 

 
 La ubicació o emplaçament de l'EDAR i la seva configuració. 

 
Per donar resposta a les dues primeres qüestions es farà un estudi de la situació 
actual i futura del sanejament de les aigües residuals d'Anglesola i es decidirà quina és 
l’opció més adequada. Per determinar el tipus de tractament i la ubicació, es 
determinaran les diferents alternatives de depuració de les aigües residuals i 
d'emplaçament, i s'escollirà aquella que ofereixi els millors resultats atenent a una 
sèrie de criteris establerts prèviament (mitjançant un anàlisi multi-criteri). 
 

2.  JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
Abans d'iniciar la realització d'aquest projecte és necessari respondre primerament a la 
pregunta: És realment necessària la construcció d'una EDAR al municipi d'Anglesola? 

Per donar resposta a aquesta pregunta es realitzarà primerament un anàlisi detallat de 
la situació actual del municipi. 
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2.1. Situació Actual 

A la següent taula es mostra un resum de l'estudi de la població de l'Annex 6. 

Població actual 1.389 habitants 
Població any horitzó 2037 1.820 habitants 

 

Taula 1. Resum de l'estudi de la població d'Anglesola. 

Actualment, les aigües residuals d’Anglesola són recollides per dos ramals de 
col·lectors. 

 Un dels ramals recull les aigües residuals de la part nord – est formada 
a partir del creuament entre el carrer Major i l’Avinguda Catalunya (punt 
d'abocament PA-1). Aquest punt d’abocament recull les aigües residuals 
d’aquesta part, i a més les aigües pluvials de tot el municipi, que es troben 
separades de les residuals. Les aigües pluvials són abocades a un desguàs 
natural situat al PA-1, on hi han dues comportes, una que dóna pas a camps de 
conreu (oliveres) i una altre que comunica amb el riu Ondara. Les comportes 
s'obren o es tanquen en funció de les necessitats establertes. Per altra banda, 
les aigües residuals sense depurar van a parar directament al riu Ondara, tal i 
com es mostra a la figura 1. 
 
 Les aigües residuals de les altres tres quartes parts del nucli, les recull 
un altre ramal, hi les aboca sense tractar al riu Ondara (al punt PA-2). 
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Figura 1. Xarxa de col·lectors (pluvials i residuals, respectivament) i punts d’abocament d’Anglesola. 

Actualment el sistema de sanejament del municipi d’Anglesola es de tipus separatiu en 
el recorregut de les aigües a través del poble, ja que existeixen dos ramals per on 
circulen les aigües residuals de les dues parts del poble, i un tercer per on circulen les 
aigües pluvials.  

2.2. Conseqüències de la situació actual 

L’abocament directe i incontrolat de les aigües residuals generades al municipi 
d’Anglesola són un greu problema, ja que contamina el medi greument i pot comportar 
problemes en la salut pública. 

A continuació es descriuen les principals conseqüències dels abocaments incontrolats: 

 Conseqüències en el medi ambient: eutrofització 

La presència d’eutrofització al medi consisteix en un enriquiment exagerat de 
nutrients. Aquest excés de nutrients existent fa créixer amb abundància les 
plantes i altres organismes els quals, quan moren es podreixen i omplen l’aigua 
de males olors donant-li a l’aigua un aspecte malsà i disminuint la qualitat 
d’aquestes. A més, aquest procés de putrefacció consumeix oxigen de l’aigua 
deixant aquesta sense aquest element tant indispensable per la majoria 
d’éssers vius i provocant la destrucció de l’ecosistema. Tot i que l’eutrofització 
es dona de manera natural, els abocaments humans acceleren el procés fins a 
convertir-lo, fins i tot, en problemes de contaminació. 

L’actual punt d’abocament PA-1 de les aigües residuals del sector nord – est 
del municipi, tal i com es pot observar a la figura 2, es realitza en un petit 
desguàs on existeixen dues comportes, que regulen l’aigua acumulada en 
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direcció cap a camps de conreu com a funció de reg o cap al riu Ondara, en 
funció de les necessitats. En aquest, es pot observar la presència 
d’eutrofització. 

 

Figura 2. Part del riu Ondara on s’aboquen actualment les aigües residuals, amb eutrofització. 

 Conseqüències en la cadena tròfica: bioacumulació 

Es tracta de substàncies químiques com els àcids, les sals, els metalls pesants, 
etc, que poden causar greus danys als organismes, encara que es presentin en 
baixes proporcions. Aquest tipus de substàncies tenen una alta presència a 
l’ambient i això facilita la seva acumulació en els diferents organismes al llarg 
de la cadena tròfica, procés que rep el nom de bioacumulació.  

Per aquest motiu, l’ésser humà que s’alimenta d’altres éssers que es troben per 
sota seu en la cadena alimentària i que han acumulat en els seus organismes 
aquestes substàncies, absorbeixen grans concentracions de productes que 
triguen anys en dissoldre’s i que poden comportar greus riscos per la salut. Per 
tant, es imprescindible minoritzar de forma permanent el nivell d’aquests 
compostos. 

 Conseqüències per a la salut pública 

Les aigües residuals tenen una importància elevada en la salut pública ja que 
un dels seus components principals són les excretes humanes. Aquestes 
poden contenir i transmetre a les aigües nombrosos microorganismes causants 
de malalties, anomenats patògens. 

Són moltes les malalties transmeses per l’aigua, entre les quals destaquen: la 
còlera, Tifus, Gastrointeritis, Hepatitis, etc. 
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2.3. Marc Normatiu i administratiu 

La situació que presenta actualment el municipi d’Anglesola no compleix la normativa 
vigent en matèria de sanejament (Directiva Marc 2000/60/CE, Directiva Europea 
91/271/CEE, Directiva 98/15/CE, 2.4 Reial Decret-llei 11/1995 i Reial Decret 
509/1996). 

"Els Estats membres vetllaran per a que les aigües residuals urbanes que entrin 
en els sistemes col·lectors siguin objecte, abans d'abocar-se, d'un tractament 
secundari o d'un procés equivalent, en les següents circumstàncies: a tot tardar 
el 31 de desembre de l'any 2000 per a tots els abocaments que procedeixin 
d'aglomeracions que representin més de 15.000 habitants equivalents; a tot tardar el 
31 de desembre de l'any 2005 per a tots els abocaments que procedeixin 
d'aglomeracions que representin entre 10.000 i 15.000 habitants equivalents; a tot 
tardar el 31 de desembre de l'any 2005 per als abocaments en aigües dolces o 
estuaris que procedeixin d'aglomeracions que representin entre 2.000 i 10.000 
habitants equivalents”. 

 

Tal i com s’ha detallat a l’annex 8, Càrregues contaminants de disseny, el municipi 
d’Anglesola es trobaria inclòs dins de les aglomeracions que representin entre 2.000 i 
10.000 hab-eq, per tant, segons la directiva europea ja s’ha sobrepassat el límit 
temporal i està fora de termini. 

El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), té 
programada la instal·lació d’una EDAR i de col·lectors en alta a Anglesola en la fase 
segona del pla, en l’horitzó 2009-2014. 

A més, el terme municipal d’Anglesola es troba dins la conca del Segre i segons la 
Resolució del 25 de maig de 1998, de la Secretaria d'Estat d'Aigües i Costes, declara 
el Riu Segre, des del seu naixement fins la confluència amb l'Ebre, i afluents com a 
zona sensible. 
 

L'article 5 de la Directiva 91/271/CEE diu que "A més tard el 31 de desembre de 1998, 
els Estats membres vetllaran per a que les aigües residuals urbanes que entrin en els 
sistemes col·lectors siguin objecte, abans de ser abocades en zones sensibles, d'un 
tractament més rigorós que el descrit en l'article 4, quan es tracti d'abocaments 
procedents de aglomeracions urbanes que representin més de 10.000 h-e". 
 

La Resolució del 25 de maig de 1998, de la Secretaria d'Estat d'Aigües i Costes, 
identifica els nuclis de població que aboquen a la zona sensible del Segre i que 
compten en l'actualitat amb més de 10.000 habitants equivalents i que estan afectats 
per la declaració de zones sensibles (Directiva 91/271/CEE). Anglesola, tot i estar dins 
la zona sensible de la conca del Segre, no apareix en aquesta llista perquè té menys 
de 10.000 h-e. Tal i com es comenta a l’Annex 2. Antecedents administratius (apartat 
3.4. Zones sensibles) en el present projecte es dissenyarà un tractament secundari 
convencional, sense eliminació específica de nutrients. 
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2.4.  Conclusió 
 
Després de fer una anàlisi de la situació actual del municipi d’Anglesola es pot 
concloure que: 

 Les aigües residuals del municipi s’aboquen en dos punts localitzats 
però sense tractar. 
 
 Aquesta situació presenta problemes molt greus de caràcter ambiental, 
en la cadena tròfica i en la salut pública. 
 
 La situació actual incompleix les normatives vigents: Directiva Marc 
2000/60/CE, Directiva Europea 91/271/CEE, Directiva 98/15/CE, 2.4 Reial 
Decret-llei 11/1995 i Reial Decret 509/1996. 
 

Per tant, ara ja es disposa de la informació necessària per poder donar resposta a la 
pregunta: és realment necessària una actuació per solucionar la problemàtica a 
Anglesola? 

La resposta és clara dins del marc ambiental i socioeconòmic-cultural actual: cal 
realitzar actuacions per millorar la qualitat de les aigües residuals abocades, i per tant, 
cal millorar la qualitat de vida de la comarca. Avui en dia no es pot acceptar un 
abocament descontrolat d’aigües residuals al medi natural independentment del 
nombre d’habitants del municipi. 

Es considera un greu error la no realització d’aquest projecte ja que des del punt de 
vista econòmic no és rentable de forma directa i a curt termini, però a llarg termini la 
reducció de les despeses en sanitat fruït de la millora de la qualitat de les aigües i la 
millora mediambiental de la comarca fan que el present projecte sigui econòmicament 
una bona inversió. Si parlem des de un punt de vista enginyeril, la solució que 
s’escollirà serà aquella que optimitzi totes les variables que intervenen fent que aquest 
projecte sigui òptim. 

Per tant, de les dues alternatives presentades anteriorment: 

 Alternativa 0: no dur a terme cap actuació i que la zona d’estudi 
romangui tal i com es troba, sense donar solució a la problemàtica existent. 
 
 Alternativa 1: dur a terme alguna actuació per millorar la situació actual 
del municipi. Aquesta alternativa suposaria la realització d’una obra d’EDAR i 
col·lectors en alta per al municipi. 
 

Es pot concloure que davant d’aquesta anàlisi es creu convenient escollir l’alternativa 
1, i per tant, realitzar un projecte que millori la situació actual al municipi. Els impactes 
derivats de l’explotació de la construcció d’aquesta EDAR serien positius degut a que 
la seva posada en funcionament garantiria l’òptima qualitat de les aigües i el 
compliment de les diferents directives i decrets. 
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3. Solució general de les alternatives 
Un cop justificada l’elecció de l’alternativa 1: realització d’alguna actuació per millorar 
la situació actual del municipi d’Anglesola; cal determinar si és necessària la 
construcció d’una nova depuradora al municipi o si al contrari, les aigües residuals del 
municipi s’aboquen a altres depuradores de municipis propers amb la corresponent 
ampliació d’aquestes plantes que estan actualment en funcionament. 

3.1.  Alternativa 1.1.: Connexió a una EDAR existent 

3.1.1. Descripció 

A les següents figures es mostren la relació d’Estacions Depuradores d’Aigües 
Residuals dels municipis propers al municipi d’Anglesola i la distància existent entre 
aquests en línea recta simulant la traça ideal d’una connexió pel vessament de les 
aigües residuals d’Anglesola. 

 

Figura 3. EDAR pròximes al municipi d’Anglesola. 
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Figura 4. Hipotètica connexió entre el municipi d’Anglesola i les EDAR més properes. 

A la següent taula es mostren les distàncies entre Anglesola i les diferents EDAR en 
línea recta, així com la necessitat de bombament i la depuració existent. 

Municipi 
EDAR 

Distància 
(km)1 

Necessitat de 
bombament Depuració existent 

Tàrrega 5,0 Sí Biològic amb eliminació de nitrogen 
Bellpuig 7,0 Sí Biològic 
Linyola 16,1 Sí Biològic 
Ivars d'Urgell 8,2 Sí Biològic 
Verdú 7,4 Sí Llacunatge 

Fondarella 17,6 Sí 
Biològic amb eliminació de nitrogen i 
fòsfor 

 

Taula 2. Informació relacionada amb les EDAR properes al municipi. 

Com es pot observar només seria viable plantejar la possible connexió a únicament 
una EDAR ja que les altres estan a unes distàncies molt grans i això fa que els costos 
de connexió siguin més elevats que construir una nova depuradora al municipi. 

Per tant, s’afirma que només és viable la connexió amb la EDAR de Tàrrega. 

La connexió a una EDAR ja existent suposa adaptar els col·lectors actuals i la 
construcció de nous per tractar les noves aigües a depurar. Així mateix, caldria tornar 
a dimensionar la planta depuradora i caldria ajustar el tractament per tractar les aigües 
de dos municipis que possiblement generin aigües residuals de característiques 
diferents que no sempre és possible. 

                                                
1 Distància aproximada en línia recta entre Anglesola i les diferents EDAR. 
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 3.1.2. Cost 

Un dels criteris que permetrà valorar si una alternativa és viable o no serà el cost 
associat d’aquesta. En el cas de les depuradores, l’Agència Catalana de l’Aigua 
disposa de nombroses experiències que faciliten la valoració dels costos. 

Independentment del tipus d’EDAR, els tractaments estan compostos de forma 
genèrica per: 

 Pou de grollers a l’entrada de la planta 
 Estació de bombament per salvar en gravetat la resta del tractament. 
 Un tamís rotatori autonetejador en la fase de pretractament. 
 El tractament de les aigües residuals. 
 Espessidor i sitja de fangs. (Quan sigui necessari) 

Al cost de l’alternativa, cal afegir altres costos com l’escomesa elèctrica, els 
transformadors, l’arranjament del camí d’accés, la construcció dels col·lectors, etc. 

La informació subministrada per l’ACA en relació al cost de al construcció d’una 
depuradora es dóna en funció d’habitants equivalents per a una sèrie de 
dimensionaments fixats. Per exemple, entre 370 i 17.500 hab-eq el cost de construcció 
d’aquest tipus d’instal·lacions segueix la formulació següent: 

퐷 = 6.192 · (ℎ − 푒푞) , 2 

Per tant, a la taula següent es poden observar els costos associats a la connexió de la 
xarxa d’abastament amb la depuradora de Tàrrega: 

EDAR Redimensionament 
EDAR (€) 

Cost col·lectors 
(€)3 TOTAL (€) Cost 

explotació 

Tàrrega 1.049.607 500.000 1.549.607 Molt elevat per 
bombament 

 

Taula 3. Cost aproximat de la connexió de les aigües residuals amb les EDAR pròximes (Alternativa 1.1). 

3.1.3.  Discussió  

Tal i com s’ha comentat en annexes anteriors, en el municipi d’Anglesola està 
programada la construcció d’una EDAR segons el PSARU 2005 que planteja la 
construcció de depuradores independents per cadascun dels municipis que proposa. A 
més, tal i com s’observa a la taula 3, la connexió a una EDAR ja existent suposa un alt 
cost i genera conflictes de gestió entre municipis. 

En el cas de realitzar la connexió amb l’EDAR de Tàrrega es considera que les aigües 
residuals generades en ambdós municipis són molt diferents ja que en el cas de 
Tàrrega hi ha molt indústria contaminant d’aigües com són les empreses Borges o Ros 
Roca. En canvi, al municipi d’Anglesola només es generen aigües residuals 
domèstiques ja que la zona industrial existent al municipi és 100% no contaminant. A 

                                                
2 Circular sobre l’aprovació de criteris i metodologia del càlcul aplicables als convenis de sanejament 
relatius als nous creixements urbanístics, Agència Catalana de l’Aigua (2007). 
3 Es pren com a cost dels col·lectors 100€/m. 
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més, fa dos anys es va ampliar la planta depuradora i no es va tenir en compte la 
opció de tractar les aigües d’altres municipis, principalment per la diferència en les 
aigües a tractar. Un altre problema que presenta la connexió amb l’EDAR de Tàrrega 
és que caldria una estació de bombament per poder transportar les aigües residuals. 

Per municipis petits com el d’Anglesola, que disposen de pocs recursos econòmics, el 
fet de poder transportar les aigües per gravetat enlloc de per bombament, suposa un 
estalvi molt elevat, ja que els costos d’explotació es redueixen considerablement. 

3.2.  Alternativa 1.2.: Construcció d’una nova EDAR 

 3.2.1.  Descripció 

Aquesta alternativa té per objecte la construcció d’una depuradora la municipi 
d’Anglesola que tindrà les característiques òptimes de disseny i de dimensionament 
associades a les aigües que ha de tractar. D’aquesta forma s’aconsegueix un millor 
tractament de les aigües (més ajustat a les propietats particulars de l’aigua del 
municipi), i per tant, una millor qualitat de les aigües retornades al municipi. 

La principal referència entre ambdues alternatives és la ubicació d’aquestes i en el 
grau d’afinitat amb les aigües a tractar. En l’alternativa 1.1. proposada anteriorment, 
les aigües a tractar poden tenir diferents orígens i això fa que el tractament d’aquestes 
mai pugui assolir el seu òptim. En canvi, amb l’alternativa 1.2. el disseny de la 
depuradora serà òptim per les aigües residuals del municipi. 

 3.2.2. Cost 

Si es segueix la mateixa metodologia que en l’alternativa 1.1. i s’avaluen aquelles 
partides del projecte que es poden considerar més objectives, resulta que s’analitzen 
dues: construcció dels col·lectors i de la depuradora. 

Els cost del col·lectors s’estima en 100€/m, valor que s’ha obtingut de l’anàlisi de 
projectes similars. El cost de la depuradora segueix la formulació següent proposada 
per l’ACA per una població equivalent compresa entre 370 i 17.500 hab-eq. 

퐷 = 6.192 · (ℎ푎푏 − 푒푞) ,    4 

Per tant, a la taula següent es poden observar els costos associats a la connexió de la 
xarxa d’abastament amb la depuradora de Tàrrega. 

EDAR Redimensionament 
EDAR (€) 

Cost col·lectors 
(€)5 TOTAL (€) Cost 

explotació 
Anglesola 1.049.607 170.000 1.219.607 Mig 

 

Taula 4. Cost aproximat de la connexió de les aigües residuals amb les EDAR pròximes (Alternativa 1.2). 

 

                                                
4 Circular sobre l’aprovació de criteris i metodologia del càlcul aplicables als convenis de sanejament 
relatius als nous creixements urbanístics, Agència Catalana de l’Aigua (2007). 
 
5 Es pren com a cost dels col·lectors 100€/m. 
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3.3.  Conclusions 

Segons es pot observar en els dos apartats anteriors, l’alternativa 1.2. presenta un 
cost de construcció inferior i a més, el cost d’explotació és molt inferior ja que no 
requereix d’una estació de bombament. 

Però, a part de que es l’alternativa més econòmica, també s’ha de valorar el valor 
ambiental que suposa cada alternativa. En el cas de la 1.1., com ja s’ha comentat 
anteriorment, no es podrà assolir un rendiment òptim en el tractament ja que les 
aigües a tractar no presenten les mateixes característiques, afectant indirectament al 
medi ambient amb unes aigües amb un nivell de tractament inferior. 

Pel contrari, a l’alternativa 1.2. el disseny de l’EDAR es fa en funció de les aigües del 
municipi, per tant, el rendiment que s’assoleix és màxim i les afeccions al medi 
receptor són les mínimes. 

D’aquesta manera, queda justificada la construcció d’una EDAR al municipi 
d’Anglesola per resoldre els problemes de depuració existents. 

 

4. Metodologia de l’anàlisi multicriteri 
L’emplaçament de l’EDAR, el tipus de tractament i el camí d’accés es decidiran a partir 
d’un anàlisi multicriteri en el qual es definiran uns indicadors els quals ajudaran a 
decidir de la forma més objectiva la solució més idònia. 

Aquests indicadors tindran associats uns pesos (훼 =1, 2, 3...n essent n el nombre total 
de paràmetres) i es classificaran segons la seva importància dins del procés de 
selecció en bàsics, importants o complementaris. Alhora, cada alternativa tindrà una 
valoració compresa entre 1 i 10 per a cada paràmetre. Per tant, Vij, correspon a la 
valoració de l’alternativa i per al paràmetre j. 

Amb aquest sistema, la valoració final de l’alternativa i que ens permetrà comparar 
entre elles de forma objectiva s’obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions amb 
els seus pesos corresponents, segons: 

Valoració tractament = 
∑

∑
     i = 1, ..., m 

Aquest valor estarà comprés entre 1 i 10 on 1 és la pitjor valoració i 10 és la millor. 
Igualment, també ens permetrà comparar les diferents alternatives que es proposin. 
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5.  Condicionants existents 
Per a determinar tant la ubicació més adient de l’EDAR , com l’accés i la tipologia del 
tractament es tindran en compte els següents condicionants: 

 Tècnics: facilitat d’accés, proximitat al punt d’abocament, qualitat del 
tractament i funcionament hidràulic. 
 
 Mediambientals: afectació per inundacions, requisits de qualitat 
d’abocament a la llera, impacte visual, proximitat al nucli de població, respectar 
els espais protegits. 
 
 Econòmics: cost de les diferents alternatives plantejades. 
 
 Altres condicionants: durant la redacció del projecte es mantenen 
diversos contactes amb l’Ajuntament per tal de minimitzar les afeccions i 
facilitar el posterior procés d’expropiació. També s’intentarà generar les 
mínimes molèsties a la població. 
 

6. Estudi d’alternatives de tractament 
6.1.  Introducció 

A continuació, s’analitzen les possibles alternatives de tractament, considerant 
diferents configuracions de la planta en funció dels elements que intervenen en el 
tractament. L’anàlisi del tractament s’ha centrat en el tractament secundari, 
considerant que la resta d’elements i processos seran comuns per a totes les 
alternatives, tot i que s’hagi de considerar alguna modificació en algun dels elements 
comuns per a què la planta sigui operativa. 

Partint de la informació de les aigües residuals d’Anglesola i de les dades de població 
obtingudes del municipi, es proposen tres alternatives de tractament i depuració per 
garantir els paràmetres d’abocament al medi exigits per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

6.2. Objectius 

Els objectius que es volen assolir amb el tractament a l’EDAR d’Anglesola es poden 
classificar de forma genèrica en: 

 Ambientals: minimitzar els impactes ambientals associats a l’explotació 
de la planta depuradora: consum energètic i de matèries primeres, emissions a 
l’atmosfera i integració paisatgística. 
 
 Econòmics: minimitzar el cost econòmic durant la fase d’explotació 
associat al consum d’energia, al consum de serveis bàsics, al manteniment, 
etc. 
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 Socials: reduir al màxim l’impacte social durant la fase d’explotació de 
l’EDAR referent als impactes visuals, sonors i per olors. 
 
 Tècnics: seleccionar el tractament òptim per tal d’aconseguir un 
funcionament de l’EDAR eficient i que compleixi la Directiva Europea 
91/271/CEE: 

PARÀMETRE VALOR 
DQO total (mg/l) < 125 
MES (SST) (mg/l) < 35 
DBO5 (mg/l) < 25 
Nitrogen Total Kjeldahl (mg/l) < 15 
PT (mg/l) < 2 

 

Taula 5. Objectius de qualitat de l’aigua tractada. 

6.3. Pre-selecció de tipologies de tractament 

Abans de seleccionar el tipus de tractament que cal fer a l’EDAR d’Anglesola, primer 
s’ha de realitzar una pre-selecció de la tipologia de tractament, que es poden 
classificar en dos grans grups: sistemes naturals i sistemes convencional. La 
diferència entre ambdós sistemes es centra en la necessitat d’espai i energia per al 
tractament biològic.  

Els sistemes naturals necessiten de una espai més gran però requereixen de menys 
energia ja que es basen en l’energia subministrada per la radiació solar. En canvi, els 
sistemes convencionals obtenen els mateixos resultats que els naturals, però amb una 
ocupació d’espai molt menor i un consum superior d’energia. 

Els sistemes convencionals encara que necessiten més energia, i per tant, tenen un 
cost d’explotació major, requereixen de menys espai que implica menors 
expropiacions i en conseqüència, major acceptació social. 

La línea de tractament d’aquest tipus de sistemes està formada per tres parts: 

 El pre-tractatament i el tractament primari són de tipus físic i mecànic, i 
és on s’eliminen els elements de majors dimensions presents a l’aigua. 
 
 El tractament secundari és la part on s’elimina la matèria orgànica de 
l’aigua residual i pot ser de dos tipus: físico-químic i biològic. 
 
 El tractament terciari és un tractament posterior que se li dóna a l’aigua 
per millorar alguna de les característiques que anteriorment no s’ha pogut 
millorar. 

Per dur a terme la pre-selecció s’han seguit els criteris establerts a la bibliografia per 
Ramon Collado en el seu article “Depuración de aguas residuales en pequeñas 
comunidades. Criterios de selección (1991)”. 
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Alternativa 
Població equivalent 

100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 >10.000 

Fossa sèptica 1 2 3 - -   - - 

Tanc Imhoff 1 1 2 3 -   - - 

Rasa filtrant 1 1 1 2 2 3 - - 

Llit filtrant 1 1 1 2 2 3 - - 

Filtre de sorra 1 1 1 2 3 - - - 

Llit de torba 2 1 1 1 1 2 3 - 

Pou filtrant 1 1 1 2 2 3 - - 

Filtre verd 3 2 1 1 1 2 2 3 

Llit de joncs 3 2 1 1 1 2 3 3 

Filtració ràpida 3 2 1 1 1 2 3 3 

Escorrentia superficial 2 1 1 1 2 3 3 3 

Llacuna airejada - - 3 2 1 1 1 1 

Llacuna aeròbia 3 3 2 1 1 1 2 2 

Llacuna facultativa 3 2 1 1 1 1 2 2 

Llacuna anaeròbia 2 2 1 1 1 1 1 2 

Llacuna anaeròbia modificada - - - 2 2 1 1 2 

Llit bacterià 3 2 1 1 2 2 2 2 

Biodiscs 3 3 2 1 1 1 - - 

Aireació perllongat 2 2 1 1 1 1 1 2 

Canal d'oxidació - - 2 1 1 1 1 - 

Tractament físico-químic 3 3 2 1 1 1 2 - 

 

Llegenda 1: Molt aplicable 
2: Aplicable amb 

restriccions 3: Poc aplicable 

 

Taula 6. Camp poblacional d’aplicació de les diferents alternatives de depuració. (Font: “Depuración de 
aguas residuales en pequeñas comunidades. Criterios de selección” (1991), Ramon Collado). 

 

Alternativa Superfície necessària 
(m2/hab-eq) 

Fossa sèptica 0,1 – 0,5  
Tanc Imhoff 0,005 – 0,1 
Rasa filtrant  6 – 66 
Llit filtrant 2 – 25 
Filtre de sorra  1 – 9 
Llit de torba 0,6 – 1,0 
Pou filtrant  1 – 14 
Filtre verd 12 – 110 
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Llit de joncs  2 – 8 
Filtració ràpida 2 – 22 
Escorrentia superficial  5 – 15 
Llacuna airejada 1 – 3 
Llacuna aeròbia  4 – 8 
Llacuna facultativa 2 – 20 
Llacuna anaeròbia  1 – 3 
Llacuna anaeròbia modificada 2 – 12 
Llit bacterià  0,5 – 0,7 
Biodiscs 0,5 – 0,7 
Aireació perllongat  0,2 – 1,0 
Canal d'oxidació 1,2 – 1,8 
Tractament físico-químic  0,1 – 0,2 

 

Taula 7. Superfície necessària per cada alternativa de depuració. (Font: “Depuración de agua residuales 
en pequñas comunidades. Criterios de selección” (1991), Ramon Collado). 

En general, a l’hora de seleccionar una alternativa, s’ha de tenir en compte: 

 Que permeti assolir el nivell de tractament exigit. 
 
 No fer servir tecnologies que no ofereixin suficients garanties en el 
procés de depuració. 
 
 Evitar tecnologies que puguin provocar impactes ambientals negatius. 
 
 Escollir alternatives flexibles de cara a una futura ampliació. 

L’EDAR d’Anglesola, es dimensionarà per 1.820 hab-eq, tal i com s’ha comentat a 
l’Annex 8: Càrregues contaminants. Com aquest valor no es troba a la taula 6, s’ha 
optat per seleccionar aquells tractaments que siguin òptims per a una població similar 
a 2.000 hab-eq per tal de que el tractament seleccionat sigui òptim per la població de 
disseny. Els tractaments que resulten són: 

 Llit de torba 
 Filtre verd 
 Llit de joncs 
 Filtració ràpida 
 Llacuna airejada 
 Llacuna aeròbia 
 Llacuna facultativa 
 Llacuna anaeròbia 
 Biodiscs 
 Aireació perllongat 
 Canal d’oxidació 
 Tractament físico-químic 
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A la taula 7 es realitza una estimació dels terrenys necessaris per cada tipus  de 
tractament a partir de les dades de la taula 6. 

Tipologia de tractament 
Superfície necessària (m2) 

Mínim Màxim 
Llit de torba 1.092 1.820 
Filtre verd 21.840 200.200 
Llit de joncs 3.640 14.560 
Filtració ràpida 3.640 40.040 
Llacuna airejada 1.820 5.460 
Llacuna aeròbia 7.280 14.560 
Llacuna facultativa 3.640 36.400 
Llacuna anaeròbia 1.820 5.460 
Biodiscs 910 1.274 
Aireació perllongat 364 1.820 
Canal d'oxidació 2.184 3.276 
Tractament físico-químic 182 364 

 

Taula 8. Superfície necessària per a cada tipus de tractament. 

Per realitzar una pre-selecció de les alternatives que cal desenvolupar i analitzar, es 
tindrà en compte l’espai del qual es disposa, la climatologia i les característiques 
geològiques de la zona. 

A mode orientatiu, es prendrà com a referència l’espai estimat per l’ajuntament 
d’Anglesola per l’emplaçament de l’EDAR que és d’aproximadament d’uns 15.000 m2. 
S’observa com algunes alternatives requereixen de més espai però l'espai no és un 
condicionant limitant ja que, com s'ha explicat en l'apartat corresponent, l'emplaçament 
definitiu no serà on es comentava des de l'ajuntament sinó que serà a una altra 
ubicació. El fet de necessitar de més terreny fa que el cost de l'obra augmenti i 
l'acceptació social d'aquesta disminueixi. 

La climatologia i les característiques geològiques de la zona si que són condicionants 
limitants a l'hora de seleccionar l'alternativa de tractament per l'EDAR d'Anglesola. 

En el cas del municipi d’Anglesola, el clima és continental i això implica que els hiverns 
són secs i molt freds arribant a temperatures mínimes mitjanes de -4ºC. A més, durant 
els mesos d’hiverns les gelades i els dies de boira són habituals, per tant, les 
alternatives associades a una llacuna no són factibles i per tant, es descarten com a 
tractament. 

A més, segons el llibre “Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas de 
lagunaje” escrit per José Manga Certain, Nelson Molinares Amaya i Jorge Arrieta 
Pearson, el terreny on s’ubiquin les llacunes han de ser impermeables i el nivell freàtic 
ha d’estar el més baix possible per evitar problemes d’infiltració. En el cas d’Anglesola 
i segons l’Annex 5. Geotècnia, en general són impermeables i sense aqüífers d’interès, 
tot i que existeixen diferències de permeabilitat que donen lloc a aqüífers aïllats. A 
més, l’inconvenient principal es la necessitat d’una superfície relativament ample, 
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plana i que estigui a una alçada mitja entre el punt mes baix de la xarxa de 
clavegueram i el nivell al que es s’aboca a la corrent natural de l’aigua. 

Altres sistemes de depuració tenen inconvenients similars al sistema de llacunatge. El 
filtre verd, presenta com a principal inconvenient la gran extensió de terreny que 
requereix la seva instal·lació. Un altre inconvenient, es que en climes d’hiverns freds 
es produeix una parada vegetativa en el creixement dels cultius instal·lats al filtre, 
disminuint sensiblement el rendiment del sistema. Si a això li sumem una disminució 
dels processos d’evapotranspiració, podria arribar a afectar a l’aigua subterrània. 
 
Respecte al llit de torba i al llit de joncs cal destacar el fet que aquest tipus de 
tractaments solen donar problemes de males olors, mosquits, etc, a més, en zones 
fredes, les gelades i freds solen provocar un mal funcionament del sistema. També cal 
destacar el fet que es necessari tenir al menys dos llits alternats en el seu 
funcionament. 
 
El tractament de filtració ràpida requereix superfícies on la terra es permeable, el 
tractament adequat deu estar dissenyat de forma que s’adapti a la baixa capacitat de 
retenció de l’aigua que posseeix el sòl i de no tractar d’anar en contra d’aquest factor 
natural.  
 
Per tant, tenint en compte els condicionants que presenta el municipi d’Anglesola, les 
alternatives de tractament més adients per l’EDAR són: 
 

 Biodiscs 
 Aireació perllongat 
 Canal d’oxidació 
 Tractament físico-químic 

6.4. Descripció de les tipologies 

 6.4.1. Esquema de tractament 

En el planejament de les diferents alternatives de tractament hi ha una sèrie 
d’elements comuns com són: 

Línia d’aigua 

 Cribatge de gruixuts 
 Desbast de fins  
 Mesura de cabal a l’entrada del pretractament 
 Reactor biològic d’aireació perllongada 
 Decantador biològic  
 Sortida d’aigua tractada 

 
Línia de fangs 

 Purga de fangs i recirculació 
 Emmagatzematge dels fangs 
 Evacuació dels fangs mitjançant gestor autoritzat de residus 
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Les alternatives estudiades es refereixen principalment al tractament secundari. 

 6.4.2. Alternativa 1: Biodiscs 

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

El funcionament es basa en que es va formant una biopel·lícula a la superfície dels 
discs a mesura que els microorganismes es van adherint. La rotació dels discs permet 
que la biomassa entri en contacte amb l’oxigen de l’atmosfera per tal de realitzar el 
procés de forma aeròbia i amb la matèria orgànica de les aigües residuals per 
alimentar-se. Així mateix, el moviment de rotació, amb els seus esforços tallants, 
també permet l’eliminació de l’excés dels sòlids presents en els discs. 

Per altra banda, el moviment dels discs permet mantenir en suspensió els sòlids i els 
arrossega fins al clarificador on aquests decanten i són extrets per una bomba de 
purga en forma de fangs. Aquests fangs cal estabilitzar-los abans d’assecar-los. 

Les principals avantatges que presenta aquest tractament són: 

 Permet cabals superiors a qualsevol altre sistema biològic. 
 
 Com treballa en situacions aeròbies, hi ha absència d’olors i d’aerosols. 
 
 El rendiment de depuració és equiparable a qualsevol altre sistema 
biològic. 
 
 No requereix de personal especialitzat per al manteniment ja que aquest 
tipus de tractament s’autoregula automàticament, i per tant, les operacions de 
manteniments són senzilles i mínimes. Per tant, la seva senzillesa en el 
funcionament fa que les tasques de conservació siguin menors comparades 
amb altres sistemes de depuració convencionals. 
 
 Pels anteriors motius, els costos d’explotació relacionats amb els 
recursos humans són menors. 
 
 El consum d’energia és molt baix a igualtat de resultats, ja que l’única 
energia que requereix és la necessària per moure lentament els discs. 
 
 L’impacte visual i acústic és molt baix. 
 
 Té possibilitats d’emprendre un procés de nitrificació-desnitrificació amb 
garantia de bon funcionament. 
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 A causa de la gran quantitat de biomassa que s’adhereix a la superfície 
dels biodiscs, aquests presenten una estabilitat i capacitat d’absorció de puntes 
molt elevada. 
 
 Per estar coberts els tancs, el rendiment del procés és més estable en 
èpoques fredes. 
 
 No és necessari el control de l’oxigen dissolt ni del licor de barreja. 
 
 La generació de fangs és menor que a les convencionals ja que els 
microorganismes no es troben en suspensió, sinó fixats a una base. Aquest fet 
fa que els costos d’explotació siguin menors i permeti una major autonomia de 
funcionament a la depuradora. 
 
 Les dimensions dels dipòsits d’oxidació són menors que en altre 
tractaments, motiu pel qual els costos d’instal·lació es redueixen. 
 
 És un sistema de tractament compacte, que permet realitzar la seva 
fabricació per mòduls i en taller, abaratint així els costos. 

 

 

Figura 5. Diagrames de funcionament d’una depuradora per biodiscs. 

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

 Alteracions en el PH 
 Variació en la temperatura de les aigües residuals 
 Variació notable dels cabals 
 Acumulació de sòlids als discs 
 Variació important de la càrrega orgànica 
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Figura 6. Exemple de plantes amb tractament biològic per biodiscs. 

 

6.4.3. Alternativa 2: Aireació perllongada 

L’aireig perllongat s’enquadra dins dels processos de fangs activats per al tractament 
de les aigües residuals. 

En aquests processos els actors principals són els microorganismes (fonamentalment 
bacteris) que actuen sobre la matèria orgànica (suspesa, dissolta o col·loïdal), present 
en les aigües a tractar, transformant-la en gasos i en una nova matèria cel·lular, que 
es pot separar fàcilment de l’aigua per sedimentació, donada la seva major densitat. 

L’aigua residual, després d’una etapa de pretractament (desbast, dessorrador, i 
desgreixador) s’introdueix en un tanc o reactor biològic en el qual es manté un cultiu 
bacterià en suspensió, format per un gran nombre de microorganismes agrupats en 
flocs. En aquest reactor tenen lloc la degradació biològica, via aeròbia, de la matèria 
orgànica present en les aigües residuals. 

Les condicions aeròbies en el reactor s’aconsegueixen mitjançant l’ús d’airejadors 
mecànics o difusors, que a més d’oxigenar permeten l’homogeneïtzació del contingut 
del reactor, evitant la sedimentació dels flocs. 

Després d’un cert temps de permanència en el reactor (24h), les aigües passen a un 
decantador, per separar l’efluent depurat dels fangs (noves cèl·lules). 

Part dels fangs es recirculen de nou al reactor, a fi de mantenir en aquest, una 
concentració determinada de microorganismes, i la resta dels fangs es purguen 
periòdicament. 

L’aireig perllongat opera amb càrregues orgàniques molt baixes i alts temps ventilació 
(la biomassa es troba en respiració endògena, és a dir, que l’edat del fang és prou alta 
(20 dies) com perquè la concentració de substrat sense assimilar sigui baixa. Les 
concentracions de biomassa en el mateix oscil·len de 3.000 a 6.000 mg/l, prescindint 
de la decantació primària, i generant fangs estabilitzats, que tan sols necessiten ser 
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deshidratats abans de la seva disposició final. La producció de fangs és baixa i els 
rendiments i consum d’oxigen alta. 

Es tracta d’un sistema molt habitual en municipis de les característiques d’Anglesola 
degut principalment, a la seva gran efectivitat que es troba entre el 75% i el 95%, la 
producció reduïda de fangs i la seva senzillesa de funcionament. 

La principal avantatge d’aquest sistema de tractament són les següents: 

 Procés flexible 
 Rendiments elevats (DBO5 < 95% i SS < 95%) 
 Biosòlids estabilitzats 

Els principals inconvenients d’aquest sistema de tractament són els següents: 

 Necessitat de superfície 
 Cost d’implantació elevat 
 Cost d’explotació: elevat consum energètic 
 Control del procés més complex que en altres tractaments 
 Baixos rendiments d’eliminació de nutrients i de patògens 
 Possible formació d’aerosols amb contingut de patògens a les 
instal·lacions amb airejadors en superfície 

En resum, és un tractament molt adient pel que fa a rendiments i estabilització de 
fangs. 

 6.4.4. Alternativa 3: Canal d’oxidació 

Aquest tractament biològic s’enquadra dins dels processos de fangs activats.  

Consisteix en un canal, habitualment en forma de pista de carreres o d’anell, amb un 
sistema d’aeració de rotors que giren entorn un eix horitzontal o mitjançant parrilles de 
difusors d’aire. L’oxigen s’introdueix per una intensa agitació de la superfície, produint-
se a més a més un moviment de licor-mescla a través del canal. 

Per tal que el funcionament sigui el correcte, es necessita provocar una velocitat i 
gradient d’oxigen uniforme en els canals. Això s’aconsegueix amb una separació entre 
airejadors tal que el temps de pas de l’aigua entre ells no superi els 3 ó 4 minuts. 

 

Figura 7. Canals d’oxidació. 
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Els temps de retenció són de l’ordre de 25 hores i la concentració de biomassa en el 
reactor de 3.000 a 5.000 mg/l. La càrrega volumètrica menor de 0,4 kg DBO5/m3·dia i 
la producció de fangs de l’ordre de 0,6 kg/kg DBO5·dia. 

 

Figura 8. Esquema de canals d’oxidació (EPA, 1977). 

En aquest sistema de fangs actius amb mescla completa no es requereix decantadors 
primaris, sinó que l’efluent es fa passar per un desbast i desarenat previ a l’aeració, el 
que evita costos de construcció, explotació i manteniment. 

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

Els punts que cal tenir en compte a l’hora de realitzar el disseny són: 

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

 
6.4.5. Alternativa 4: Tractament físico-químic 
 

Aquest tractament consisteix en la coagulació-floculació dels contaminants amb la 
introducció d’agents químics, amb l’objectiu d’afavorir d’aquesta manera la decantació. 
S’aconsegueixen elevats rendiments en l’eliminació de sòlids en suspensió (65-90%) i 
demanda biològica d’oxigen (50-70%). També es produeix l’eliminació del fòsfor per 
precipitació. 
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Els agents químics que s’introdueixen per augmentar l’eficiència del procés acostumen 
a ser coagulants i floculadors com: el clorur fèrric, sulfat d'alúmina, sulfat fèrric i 
polielectrolit. 
 
Donada la seva elevada producció de fangs, aquest procés s’utilitza únicament en 
aquells casos on sigui necessari eliminar substàncies tòxiques de l’aigua depurada. 
 

 
 

Figura 9. Exemple EDAR amb tractament físico-químic. 

6.5. Anàlisis multicriteri 

 6.5.1. Indicadors definitoris de l’anàlisi i pesos  

Per poder decidir de la forma més objectiva quina és l’alternativa de tractament més 
adient per l’EDAR d’Anglesola, es realitza un anàlisi multicriteri que estarà format pels 
següents indicadors avaluadors: 

 Superfície necessària: aquest paràmetre va íntimament lligat amb el 
cost d’expropiacions i amb l’acceptació social. Per tant, a menor superfície 
utilitzada, millor acceptació per part dels veïns. 
 
 Impacte ambiental: el tractament seleccionat ha de complir amb els 
objectius de qualitat dels efluents marcats per la normativa, així com no 
generar nous impactes ja siguin acústics, visuals o per olors. Aquest indicador 
està molt relacionat amb les molèsties als veïns, la qual ha de ser mínima 
perquè hi hagi una bona relació EDAR-veïns. 
 
 Rendiment: la qualitat de l’efluent de l’EDAR ha de complir la normativa 
legal establerta a la directiva 91/271/CEE, la directiva Marc Europea de 2000. 
Per tant, és un factor crític per a determinar la viabilitat dels diferents sistemes. 
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A més, cal determinar quin tractament té un ràtio més elevat cost/millora de les 
aigües i quin és el tractament que funciona més correctament segons els 
condicionants de la zona. 
 
 Temps d’utilització: és el temps que pot funcionar una depuradora sense 
haver d’aturar la seva producció per motius tècnics, de gestió i manteniment. 
És preferible un tractament que permeti el temps d’utilització màxim. 
 
A major nombre d’aturades, més aigua residual es deixa de depurar i pitjor 
qualitat ambiental té la zona. 
 
 Construcció: seran preferibles aquells tractaments que siguin més 
econòmics, de majors simplicitat i més ràpids de construir. 
 Costos d’explotació i manteniment: per tal de reduir els costos 
d’explotació i de manteniment, cal optar pel tractament més senzill, amb menor 
tecnificació i que tingui un manteniment mínim. Així mateix, també cal optar pel 
tractament que permeti un ús ininterromput de l’estació depuradora el més 
dilatat possible entre parades tècniques. 
 
 Explotació i manteniment: cal que el funcionament de la planta sigui el 
més senzill possible per tal que no faci falta un tècnic altament qualificat per la 
seva utilització. La senzillesa de funcionament i de manteniment fa que 
qualsevol persona amb unes nocions bàsiques es pugui fer càrrec aconseguint 
d’aquesta manera el correcte funcionament de la instal·lació. 
 
 L’estabilitat: és un element important en certs casos on el medi receptor 
requereix d’una qualitat d’efluent estable, com és el cas dels llacs. En el 
present cas, on l’efluent s’utilitzarà per reg o es retornarà al riu, és un dels 
indicadors menys importants. 
 
 La senzillesa de l’obra és recomanable però no es un paràmetre 
important ja que al nostre país hi ha tècnics altament qualificats que poden 
donar solució als problemes més complexos que es presentin en projectes 
d’aquestes característiques. 
 
 Producció de fangs: és desitjable que la producció de fangs sigui 
reduïda ja que la seva gestió és costosa de cara a l’explotació de la planta. 
 
 Capacitat d’ampliació de les instal·lacions: cal ser previsor i cal escollir 
per una tractaments flexibles que permetin fàcilment l’ampliació de l’EDAR si el 
creixement urbanístic és superior al previst. 
 

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, a cadascun d’aquests paràmetres se’ls 
assigna un pes d’acord amb la seva importància i es classifiquen en tres grups en 
funció del seu pes: bàsics, importants i complementaris.  
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Paràmetre Pes 
Bàsics   
Costos d'explotació i manteniment 20 
Explotació i manteniment 20 
Eficiència del tractament (rendiment) 15 
Importants 

 
Costos de construcció 10 
Impacte ambiental 8 
Superfície necessària 8 
Capacitat d'ampliació/flexibilitat 7 
Complementaris 

 
Estabilitat 5 
Simplicitat en la construcción 5 
Producció de fangs 2 

 
Taula 9. Pesos assignats als indicadors de l’anàlisi multicriteri de tractament. 

 
 6.5.2. Discussió i valoració dels indicadors 

 Costos d’explotació i manteniment 

Els costos associats a cada tractament són: 

Costos d'explotació i 
manteniment en funció 
dels habitants servits6 

Biodiscs Fangs activats amb 
aireació perllongat Físico-químic Canal 

d'oxidació 

1001 - 2000 - - - - 
2001 - 5000 20 18 12 15 
5001 - 10000 15 15 - 13 
Valors mitjos 17 17 12 14 

 

Taula 10. Costos d’explotació i manteniment de les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

 Explotació i manteniment 

Les quatre alternatives seleccionades presenten majors complexitats en l’explotació i i 
manteniment que altres tractaments com per exemple el llacunatge. 

Els tractaments més complexos són l’aireació perllongat i el físco-químic, ja que el seu 
funcionament és complex, el manteniment l’ha de fer un tècnic especialitzat i els 
controls necessaris són més freqüents. 

 

 

 

 
                                                
6 Els costos s’expressen en euros/habitant · any. (1990) 
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Explotació i 
manteniment Biodiscs Airejat perllongat  Canal d'oxidació Físico-químic 

Simplicitat de 
funcionament C MC MC MC 

Necessitat de personal M M M M 
Duració de control M M M M 
Freqüència del control F MF MF MF 

C = Complex; MC = Molt Complex; M = Molt frequent; MF = Molt Freqüent 
 

Taula 11. Explotació i manteniment de les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

 Eficiència del tractament (rendiment) 

És un indicador crític ja que l’EDAR ha de complir uns objectius marcats per la 
normativa. Els rendiments de les diferents alternatives es poden veure a la taula 12. 

Rendiments en % Biodiscs Airejat perllongat  Canal d'oxidació Físico-químic 
DBO5 70 - 97 85 - 99 60 - 95 50 - 75 
DQO 70 - 85 68 - 90 70 - 90 60 - 75 
MES 75 - 97 83 - 99 70 - 90 60 - 90 
NT 30 - 80 50 - 90 08 - 50 10 - 20 
P 8 - 30 17 - 70 25 - 35 85 - 95 
Coliformes Fecals 85 90 99 99 

 

Taula 12. Rendiment de les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

 

 Costos de construcció 

Els sistemes convencionals tenen un elevat cost en obra civil i equips d’instal·lació 
comparats amb els naturals però el moviment de terres és menor ja que les superfícies 
són menors. 

En la matriu d’anàlisi s’ha optat per valorar els costos elevats amb baixa puntuació i els 
costos moderats amb millor puntuació. 

Costos de construcció en 
funció dels habitants 

equivalents7 
Biodiscs Fangs activats amb 

aireació perllongat Físico-químic Canal 
d'oxidació 

1001 - 2000 300 350 300 350 
2001 - 5000 260 300 160 300 
5001 - 10000 2000 250 120 250 
Valors mitjos 253 300 194 300 

 

Taula 13. Costos de construcció per les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

                                                
7 Els costos s’expressen en euros/habitant · any. (1990) 
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 Impacte ambiental 

Per poder realitzar la valoració d’aquest indicador s’ha recorregut a la bibliografia 
especialitzada i també a altres projectes realitzats de característiques similars al 
present. 

Les conclusions que s’han extret és que de les quatre alternatives tres produiran 
molèsties per soroll i tenen una integració amb el paisatge deficient. En canvi, hi ha 
una alternativa, els biodiscs, que és la que presenta la millor integració ambiental en 
tots els aspectes gràcies a estar confinada dins d’un recinte tancat i pràcticament 
hermètic. 

Cap de les alternatives estudiades presenta problemes en la salut de les persones ni 
en els sòls dels voltants. 

Impactes ambientals Biodiscs Airejat perllongat  Canal d'oxidació Físico-químic 
Molèsties per olors PA PA PA PN 
Molèsties per sorolls PI PF PF PI 
Molèsties per insectes PI PI PI PI 
Integració amb l’entorn Ba D D D 
Riscos per la salut Ba Ba Ba Ba 
Afectació al sòl PI PI PI PI 

PI = problema inexistent; PA = problema atípic; PN = problema normal;  
PF = problema freqüent; D = Dolenta; Ba = Baix 

 

Taula 14. Impacte ambiental associat a les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

 Superfície necessària 

Segons les dades de la taula 15, es pot comprovar com les quatre alternatives 
requereixen de poca superfície. El canal d’oxidació és el que requereix de major 
superfície però aquesta és assumible i raonable. 

 Biodiscs Airejat perllongat  Canal d'oxidació Físico-químic 
Superfície necessària 

(m2/h-eq) 0,5 – 0,7 0,2 – 1,0 1,2 – 1,8 0,1 – 0,2 

 

Taula 15. Superfície necessària per les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

 Capacitat d’ampliació 

Per avaluar aquest paràmetre es té en compte la reserva de superfície necessària, els 
equips per a la nova instal·lació i la facilitat d’execució. En aquest sentit, les 
alternatives estudiades requereixen una menor reserva d’espai però presenten major 
complexitat en l’execució. 
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Capacitat d’ampliació Biodiscs Airejat perllongat  Canal d'oxidació Físico-químic 
Reserva de superficie 
necessària 

MB B M MB 

Equips C C C MC 
Complexitat d’execució A A A A 

A = alta; M = moderada; B = baixa; MB = molt baixa; C = complicat; MC = molt complicat 
 

Taula 16. Capacitat d’ampliació de les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

 Estabilitat 

Els processos més estables són aquells als quals la variació de temperatura i del cabal 
de càrrega els afecta mínimament. Les quatre alternatives escollides presenten una 
bona estabilitat, tot i que el tractament físico-químic nomanté de forma permanent la 
qualitat de l’efluent sinó que presenta variacions notables (i s’accentuen més si hi ha 
falta de control periòdic). A més, l’efluent d’aquest tractament presenta una terbolesa 
superior a la resta. Altrament, les altres tres alternatives també presenten variacions 
de rendiment en els casos en que el cabal i la càrrega d’entrada presenten variacions 
notables. 

Tot i això les quatre alternatives de tractament presenten una estabilitat acceptable. 

Estabilitat Biodiscs Airejat perllongat  Canal d'oxidació Físico-químic 
Efectes temperatura A A A B 
Terbolesa efluent MB B A D 
Variació cabal-càrrega A A A MB 

D = Dolenta; A = Acceptable; B = Bona; MB = Molt Bona 
 

Taula 17. Estabilitat de les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

 Simplicitat en la construcció 
 

La construcció d’aquest tipus d’instal·lacions és relativament senzilla i únicament 
presenta complicacions en aquells casos en que l’orografia és complexa i en els que 
els equips de tractament són complicats d’instal·lar. 
 
Els terrenys d’emplaçament són molt planers i uniformes, per tant, els moviments de 
terres seran relativament simples per totes quatre alternatives. Pel que fa referència a 
la instal·lació dels equips, els processos físico-químics i d’aireació perllongat 
requereixen d’uns equips i d’obra civil més complexa que les altres dues tipologies. 

Simplicitat de 
construcció Biodiscs Airejat perllongat  Canal d'oxidació Físico-químic 

Moviment de terres S MS S S 
Obra Civil C C C MC 
Equips C C C MC 

MS = Molt Simple; S = Simple; C = Complicat; MC = Molt Complicat 
 

Taula 18. Simplicitat de construcció de les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 
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 Producció de fangs 

La producció de fangs és un indicador important ja que té associats molts costos 
d’explotació i de gestió. Per tant, és preferible una EDAR que presenti una producció 
de fangs mínima per tal de reduir aquests costos. 

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

 Biodiscs Airejat perllongat  Canal d'oxidació Físico-químic 
Producció de fangs 

(l/m3 A.R.) 
3 – 4 3 – 7 3 – 7 6 - 25 

 
Taula 19. Producció de fangs associats a les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

 
 

6.6. Matriu d’anàlisi 

A la taula següent es mostra l’anàlisi multicriteri realitzat per a obtenir el tractament 
d’aigua residual més adequat per al cas del municipi d’Anglesola. 

Paràmetre PES Biodiscs Aireig 
Perllongat 

Canal 
d'oxidació 

Físico-
químic 

Costos d'explotació i manteniment 20,00 6 8 9 9 
Explotació i manteniment 20,00 

    
Simplicitat de funcionament 7,00 6 5 5 3 
Necessitat de personal 7,00 5 5 5 4 
Duració de control 3,00 4 5 5 4 
Freqüència en el control 3,00 9 8 7 5 
Rendiments 15,00 

    
Matèria orgànica 6,00 7 9 8 5 
Sòlids en suspensió (SS) 6,00 8 9 7 7 
Nutrients 3,00 5 8 4 4 
BÀSICS   341 401 388 340 
Costos de construcció 10,00 4 2 2 6 
Impacte ambiental 8,00 9 7 6 6 
Superfície necessària 8,00 6 8 7 9 
Capacitat d'ampliació 7,00     
Reserva de superfície necessària 3,50 8 8 9 10 
Equips 1,75 6 5 4 4 
Complexitat d'execució 1,75 5 5 5 4 
IMPORTANTS   231,25 185,5 179,25 237 
Estabilitat 5,00     
Efectes de temperatura 1,50 5 6 6 7 
Terbolesa Efluent 1,50 7 6 5 3 
Variació de Cabal-Càrrega 2,00 7 7 7 9 
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Simplicitat de construcció 5,00         
Moviment de terres 2,00 8 9 8 8 
Obra civil 2,00 6 6 6 3 
Equips 1,00 5 4 5 3 
Producció de fangs 2,00 8 8 8 1 
COMPLEMENTARIS   65 66 63,5 58 
VALORACIÓ FINAL   6,48 6,68 6,47 6,37 

 

Taula 20. Matriu d’anàlisi multicriteri de les alternatives de tractament de l’EDAR d’Anglesola. 

Observant els resultats obtinguts, s’observa com totes les alternatives han obtingut 
valoracions molt pròximes i per tant, són les més adients per l’EDAR d’Anglesola. 
S’opta pel tractament de fangs activats amb aireació perllongat ja que és la que ha 
obtingut millor puntuació i també perquè és la que realitza un millor tractament dels 
nitrats. 

6.7. Descripció de la solució adoptada 

6.7.1. Descripció del sistema de depuració 

Es proposa com a solució l’alternativa 2 de tractament biològic mitjançant fangs 
activats amb aireació perllongada. El procés de fangs actius amb aireació perllongada 
és una modificació del procés convencional de fangs actius,m en el que l’aigua 
residual s’introdueix en un reactor on es manté en suspensió un cultiu de bactèries 
aeròbies. A l’interior del reactor, el cultiu bacterià du a terme la conversió de la matèria 
biodegradable. 

L’entorn aerobi dins del reactor s’aconsegueix mitjançant l’aireció, mecanicament o 
amb difusors, que també serveix per mantenir el contingut del reactor en suspensió, 
garantint el contacte entre l’aigua i el fang actiu. Després d’un temps determinat de 
permanència a l’interior del rector, es fa passar la mescla a un decantador, per separar 
el teixit cel·lular de l’aigua tractada. Part de les cèl·lules separades es recirculen a 
l’interior del reactor per mantenir la concentració de microorganismes al nivell desitjat. 
La part restant es purga i es condueix a les instal·lacions de tractament de fangs. 

Com a modificació del procés convencional de fangs actius, l’aireació perllongada es 
caracteritza pel fet que el cultiu bacterià opera en fase de respiració endògena a la 
corba de creixement, fet que fa necessària l’adopció de reduïdes càrregues orgàniques 
i elevats temps d’aireació. 

Com a la resta dels processos de tractament biològic d’aigües residuals, un dels 
aspectes més importants és assegurar que les bactèries es trobin en un entorn òptim 
per dut a terme la seva funció. 

En aplicar aquest tipus de sistemes a plantes de petites poblacions, els sediments 
d’eliminació de contaminants observats es situen al voltant del 85-95 % d’eliminació de 
la DBO5 i del 80-95 % de la matèria en suspensió. 

De forma resumida s’exposen les principals avantatges que suposa l’elecció del 
tractament biològic escollit: 
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1. Es pot optar per un reactor compacte que permet reduir l’espai i l’obra 
civil (decantador dintre del reactor biològic). 
 
2. Es construiran menys edificis independents, per tant, l’impacte visual 
generat serà menor. 
 
3. Es tracta d’un tractament molt funcional que permet variar diversos 
paràmetres i incidir en el control del procés, ja sigui per estalvi d’energia, per 
millorar la qualitat de l’aigua o bé per ajustar-se a unes noves condicions de les 
aigües residuals. 
 
4. El consum energètic no és elevat. 
 

6.7.2. Línia de tractament 
 
La línia de tractament proposada per a tractar les aigües residuals generades al 
municipi d’Anglesola consta dels següents elements: 

Línia d’aigua 

 Cribatge de gruixuts 
 Desbast de fins  
 Mesura de cabal a l’entrada del pretractament 
 Reactor biològic d’aireació perllongada 
 Decantador biològic  
 Sortida d’aigua tractada 

 
Línia de fangs 

 Purga de fangs i recirculació 
 Emmagatzematge dels fangs 
 Evacuació dels fangs mitjançant gestor autoritzat de residus 

 
 

7. Estudi d’alternatives d’ubicació 
7.1.  Descripció de la zona d’estudi 

Les alternatives d’emplaçaments estudiats per la ubicació de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals d’Anglesola es localitzen al terme municipal d’Anglesola. 

El terme municipal d’Anglesola pertany a la comarca de l’Urgell, comarca interior 
pertanyent a la província de Lleida, amb una superfície de 586,2 km2, situada a la part 
llevantina de la Depressió central catalana. 

El municipi d’Anglesola es troba situat a l’oest de la comarca, al NW de Tàrrega, 
capital comarcal, i al límit amb la comarca del Pla d’Urgell. 

Anglesola presenta una morfologia típica d’aquesta zona: zones planeres i 
ondulacions, amb petits tossals que trenquen el relleu. Té un relleu molt pla ja que es 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
 

36 
 

troba al bell mig de la plana d’Urgell i una altitud de 335 msnm (335 metres sobre el 
nivell del mar). Així, el terme municipal d' Anglesola es troba situat al pla o vessant que 
dóna les aigües al riu Ondara. Hi ha una zona de tossalets des del barri de Sant 
Miquel cap a llevant, una serra i planell de poca alçada entre els termes d'Anglesola i 
Bellpuig; la resta és el gran pla, solcat per l'Ondara i els aiguamolls. L' extrem 
occidental del poble, que és el primitiu, fou construït sobre un relleu que actualment té 
uns vuit metres sobre la plana. Això el defensava de les robinades que desbordaven 
l'Ondara. 

El clima del municipi es continental, amb hiverns molt freds i temperatures baixes i 
amb estius molt calorosos i temperatures extremadament altes. La pluviometria és 
escassa i sol caure uns 350 l/m2 a l’any, per tant, es tracta d’un clima força sec. 

Per tal de decidir la zona d’estudi és necessari tenint en compte alguns condicionants 
que limitaran el nombre de possibilitats i la combinació dels qual permetrà determinar  
les diferents alternatives per l’emplaçament òptim i posteriorment, prendre la decisió 
final d’emplaçament. Els condicionants són: 

 Inundabilitat: l’emplaçament de l’EDAR hauria de ser en un àrea amb 
una cota que estigui per sobre de la cota d’inundació per un període de retorn 
de 100 anys per tractar-se d’equipaments públics. Tal i com s’observa en 
l’annex d’inundabilitat, l’ubicació de l’EDAR és pròxima al riu d’Ondara i el 
terreny és molt planer, per tant, és important fer un correcte estudi 
d’inundabilitat. 
 Ubicació dels actuals punts d’abocament: aquest serà el punt on es 
connectaran els col·lectors que portaran les aigües residuals fins a la planta de 
depuració. 
 
 Longitud i tipologia dels col·lectors: a major distància entre el punt 
d’abocament I l’EDAR majors són els costos de construcció. A més, si hi ha 
necessitat de bombament els costos s’incrementen notablement respecte als 
col·lectors per gravetat en les fases de construcció i d’explotació. 
 
 Camins d’accés: l’existència de camins d’accés facilita l’execució de les 
obres i redueix el cost del projecte. 
 
 Expropiacions i serveis afectats: l’ideal seria realitzar l’emplaçament en 
terrenys de l’ajuntament per tal de no realitzar expropiacions, però si no és 
possible, es realitzarà la mínima expropiació possible. Igualment, seria 
desitjable no afectar a serveis bàsics. 
 
 Serveis tècnics: la connexió de les instal·lacions de l’EDAR als serveis 
bàsics amb facilitat suposa una reducció dels costos d’implantació. 
 
 Impactes a la població (olors, visuals, sorolls): els impactes de la 
construcció de l’EDAR en totes les seves fases han de ser mínims. 
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 Moviment de terres: la partida de moviment de terres és una de les més 
costoses dins d’un projecte d’aquestes característiques, per tant, la reducció 
d’aquesta suposa un estalvi important en els costos de construcció. Per tant, la 
orografia és un condicionant important. 

 

La zona d’estudi es situa al nord del municipi ja que és en aquesta on es compleixen 
els condicionants presents anteriorment: l’orografia és molt més suau i planera, el punt 
d’abocament està en aquesta zona, el riu d’Ondara al qual cal fer l’abocament es situa 
al nord del municipi i el vent bufa majoritàriament des del SE i W, per tant, les olors no 
van dirigides al poble. 

En general, en aquesta zona no s’aprecien gran impediments per cercar les possibles 
ubicacions a l’EDAR. 

7.2. Definició d’alternatives 

Per definir l’emplaçament de la futura EDAR s’han considerat les següents 
alternatives: 

 7.2.1. Alternativa 1 

Aquest emplaçament de l'EDAR proposat per l'ajuntament d'Anglesola és el que es 
proposa des de l’ajuntament del municipi. 

 

Figura 10. Alternativa d’emplaçament 1 (A.1) i punts d’abocaments actuals (PA-1 i PA-2). (Font: ICC). 
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La parcel·la és de tipus rústic, i està situada al marge esquerre del riu d’Ondara a uns 
130 m aigua amunt del PA-2 i a uns 1000 m aigua avall del punt PA-1 i és de propietat 
privada, per tant, s’hauria de fer l’expropiació corresponent. 

Els col·lectors que conduirien les aigües des dels actuals punts d’abocament fins a 
l’EDAR transcorrerien per majoritàriament per camins públics però caldria fer alguna 
expropiació. Per altra banda, degut a la diferència de cotes entre els punts d’origen i el 
punt final, el col·lector no necessitaria una estació de bombament sinó que cauria per 
gravetat. 

Des del PA-1 caldria fer un nou col·lector d’accés des d’aquest punt fins a l’EDAR, 
mentre que des del PA-2, es podria aprofitar el col·lector existent, per tal de transportar 
les aigües residuals. 

La parcel·la té una bona ubicació. El principal problema que es planteja és degut als 
càlculs d’inundabilitat, ja que la proximitat de la planta depuradora amb el riu Ondara i 
la morfologia de la zona fan preveure que segons els mapes d’inundabilitat, aquesta 
parcel·la sigui inundable per un període de retorn de 10 anys. Per tant, segons la 
normativa no es poden construir equipaments d’aquestes característiques en zones 
inundables per períodes de retorn inferiors a 100 anys. Per donar solució a aquest 
problema s’hauria d’elevar la cota de l’EDAR, actuació que implicaria un voluminós i 
costós moviment de terres i la disponibilitat d’aquestes. 

 
Figura 11. Emplaçament alternativa 1 sobre mapa d’inundabilitat. (Font: Elaboració pròpia i IGC). 

 
L’elevació de les cotes i la construcció de la depuradora en aquest emplaçament 
originaria un important obstacle en cas d’inundació que originaria greus afeccions als 
voltants degut a la morfologia de la zona. 
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Els avantatges que presenta aquesta alternativa es que la parcel·la es situa al costat 
d’un camí practicable amb lo que s’aprofitaria l’existent per donar accés a la parcel·la. 
A més, es situa en una zona deshabitada per lo que no hi haurien problemes de sorolls 
o olors i no generaria un gran impacte visual. 

 7.2.2. Alternativa 2 

 

Figura 12. Alternativa d’emplaçament 2 (A.2) i punts d’abocament actuals (PA-1 i PA-2). (Font: ICC). 

La parcel·la actualment sense conrear, està situada al marge esquerre del riu Ondara, 
entre els dos punts d’abocament, i és de propietat privada. 

En aquest cas, des del PA-1 fins a la ubicació de l’EDAR caldria fer un nou col·lector, 
de la mateixa manera que per al punt d'abocament PA-2. En aquest cas si que es 
necessària una estació de bombament  ja que els tres punts (A.2, PA-1 i el "punt 
actualment en servei") tenen cotes similars, i no presenten desnivell. 

Pel que fa referència al camí d’accés, s’hauria de fer un que comuniqués l’EDAR amb 
la C-53. 

El principal problema d’aquesta alternativa es la proximitat al municipi, ja que es troba 
a uns 180 metres de l’edificació habitada més pròxima. Així mateix, la poca distància 
amb el municipi dóna lloc a impactes visuals i males olors. El municipi queda a una 
cota superior i això origina que des de tota la façana nord del municipi es vegin les 
instal·lacions. 
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 7.2.3. Alternativa 3 

 

Figura 13. Alternativa d’emplaçament 3 (A.3) i punts d’abocament actuals (PA-1 i PA-2). (Font: ICC). 

La parcel·la actualment sense conrear, està situada al marge esquerre del riu Ondara 
a uns 650 metres aigua avall del punt PA-1 i uns 500 metres aigua amunt del PA-2. Es 
tracta d’una parcel·la rustica de propietat privada, per tant, s’hauria de fer la 
corresponent expropiació.  

En aquest cas, no es presenten problemes d’inundabilitat en la parcel·la. Únicament, 
seria inundable per a períodes de retorn iguals o superiors a 500 anys. 

En aquesta alternativa tampoc es donen problemes per impacte visual o per olors ja 
que l’EDAR està situada a uns 700 metres de l’edificació habitada més pròxima, 
distància suficient per no generar problemes en la seva fase d’explotació. A més, 
respecte al camí d’accés s’aprofitaria l’existent, tot i que s'hauria de fer un de petites 
dimensions. 

En aquest cas, no seria necessària una estació de bombament ja que la circulació de 
les aigües es faria per gravetat. 

Respecte als punts d’abocament, cal destacar el fet que des del PA-1 fins a l’EDAR 
s’hauria de construir un nou col·lector per transportar les aigües residuals, amb la 
necessitat d’expropiar els camins existents al seu pas (tal i com també passava amb 
les alternatives anteriors). Des del PA-2 fins a l’EDAR també caldria fer un nou 
col·lector. Destacar el fet que els dos nous col·lectors s’unirien en un únic, en un punt 
de la C-53 i anirien a parar a l’EDAR. 
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7.3. Anàlisi multicriteri 

7.3.1. Indicadors definitoris de l’anàlisi i pesos 

Per poder dur a terme de la forma més objectiva possible la decisió de quina de les 
tres alternatives proposades és la més adient, s’ha optat per la realització d’un anàlisi 
multicriteri. 

Per realitzar aquesta tasca, el primer que s’ha fet ha estat analitzar quins indicadors 
poden influir en l’elecció de l’emplaçament i després se’ls ha classificat en tres grups: 
paràmetres bàsics, paràmetres importants i paràmetres complementaris. Segons la 
importància relativa de cada indicador sobre el tot se li ha donat un pes o un altre. 

Paràmetres bàsics Paràmetres importants Paràmetres 
complementaris 

Impacte visual de l'obra 
Temps d'execució de les 
obres 

Adequació al 
planejament 

Cost econòmic de l'obra Accessibilitat 
Afectació a propietats 
privades 

Cost de manteniment i d'explotació 
de l'obra Impacte ecològic Complexitat d'execució 

Acceptació social Inundabilitat Condicionants de 
l'emplaçament 

    Afectació a l'entorn 
socioeconòmic 

 

Taula 21. Classificació dels indicadors de l’anàlisi muilticriteri. 

A cadascun dels indicadors anteriorment descrits se’ls hi assigna un pes d’acord amb 
la seva importància en el projecte: 

Paràmetres Pes 
Bàsics   
Cost de manteniment i explotació 25,00 
Impacte visual 15,00 
Acceptació social 12,00 
Importants   
Cost de construcció 8,00 
Accessibilitat 8,00 
Impacte ecològic 7,00 
Temps d'execució d'obres 6,00 
Inundabilitat 5,00 
Complementaris   
Complexitat d'execució 2,00 
Reaprofitament de l'aigua 2,00 
Afectació a les propietats 2,00 
Afectació a l'entorn socio-econòmic 2,00 
Disponibilitat de terreny 2,00 
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Condicionants geotècnics 2,00 
Condicionants de relleu 1,00 
Condicionants hidràulics 1,00 

 

Taula 22. Pes dels diferents indicadors de l’anàlisi multicriteri. 

 7.3.2. Descripció i valoració dels indicadors 

 Cost de manteniment i explotació 

Els costos de manteniment (personal, reactius, neteja, serveis bàsics, retirada de 
residus, etc) serà molt semblant en els tres casos, amb l’única diferència que es dóna 
per l’existència o no de l’estació de bombament. 

Les alternatives 1 i 3 no requereixen d’una estació de bombament, en canvi, 
l’alternativa 2 si que la necessita. 

 Impacte visual 

L’impacte visual es defineix com el grau que té una actuació sobre el paisatge de la 
zona. En el cas de l’EDAR d’Anglesola, donat que el terreny és molt planer es valorarà 
seguint tres criteris: per una banda es comptaran el nombre de vies pròximes que 
passen a menys de 500 m ja que aquestes vies van o provenen del municipi. Per altra 
banda, es comptarà el nombre d’edificacions contingudes dins d’un cercle de radi 500 
m i amb centre l’emplaçament de cada alternativa. I per últim, es valorarà la distància 
des de l’emplaçament fins al municipi i si existeix una visual directa o no entre el poble 
i el nou equipament. L’impacte visual en la majoria de les alternatives és notori ja que 
el terreny és molt pla i l’EDAR és fàcilment visible, però cal remarcar que en el cas de 
les alternatives 1 i 3 queden més allunyades del municipi i en el cas de l’alternativa 2, 
queda molt propera al nucli urbà. 

Tal i com s’observa a la figura 14, les alternatives 1 i 3 son les que tenen menor 
impacte visual ja que afecten a menys vies, estan més allunyades del municipi. 

En canvi, l’alternativa 2, en el seu radi d’influència arriba a afectar a les pròpies cases 
habitades del municipi. 
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Figura 14. Influència de les diferents alternatives proposades.  

 Acceptació social 

És funció dels avantatges i inconvenients que l’EDAR pugui generar als veïns del 
municipi d’Anglesola. 

L’avantatge directa és el tractament de les aigües residuals i per tant, la millora 
ecològica de la zona i de la qualitat de les aigües. En aquest sentit totes tres 
alternatives assoleixen el mateix objectiu, per tant, en els tres casos es rebria la 
mateixa acceptació. 

Pel que fa als inconvenients que genera una EDAR, tots ells fan referència a les 
molèsties als veïns durant les fases de construcció i d’explotació. El principal 
inconvenient en ambdues és el soroll. Per tant, per valorar aquest indicador el que es 
farà serà mesurar la distància existent entre l’emplaçament de l’alternativa i el centre 
del municipi. Així mateix, també es determinarà el nombre d’habitatges propers a cada 
emplaçament. 

També caldrà estudiar la proximitat de la planta de cara a la possible emanació d’olors 
i mosquits que poden afectar als ciutadans. Com ja s’ha comentat anteriorment, el vent 
bufa del SW i per tant, la població no presenta una ubicació desfavorable. 

Un altre factor que cal considerar és l’oposició dels agricultors ja que la construcció de 
la planta depuradora pot provocar l’ocupació de terreny i pot generar discontinuïtats en 
el territori. Per tant, serà important reduir al màxim l’ocupació de terreny agrícola així 
com assegurar la continuïtat normal de l’activitat agrícola de la zona. 
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L’alternativa A.1 és la que es va plantejar des de l’ajuntament, per tant, es pensa que 
serà la que rebrà més acceptació social. 

A la següent taula es mostren els indicadors d’acceptació social: 

  A.1 A.2 A.3 
Distància al nucli urbà (m) 1.000  250 650 
Proximitat de masies, habitatges i 
granges (500 m) 1 > 15 1 

Situació respecte el vent (olors) Favorable  Favorable Favorable 
Terrenys previstos a l'ajuntament Sí  No No 

 

Taula 23. Acceptació social de les alternatives d’emplaçament de l’EDAR d’Anglesola. 

 Cost de construcció 

Cada emplaçament té unes característiques orogràfiques diferents, per tant, segons 
quin s’estudiï s’hauran de realitzar més o menys operacions i en conseqüència, hi 
hauran més o menys costos associats en la construcció. Les actuacions que tenen 
associat un cost més alt són: 

- Obres de connexió entre l’actual punt d’abocament i l’EDAR. 
- Obres de connexió entre l’EDAR i el futur punt de retorn al medi. 
- Moviment de terres. 
- Camins d’accés. 

Per poder realitzar la valoració caldrà fer un predimensionament molt genèric. En 
aquest cas no es cerca un valor exacte sinó que el que interessa és tenir uns ordres 
de magnitud aproximats que permetin realitzar una comparació entre les tres 
alternatives. 

Pel que fa al moviment de terres, les tres parcel·les són igual de planes per tant, en 
aquest aspecte els moviments de terres seran els mateixos, però cal tenir en compte 
que la primera alternativa estava situada en una zona inundable per un T=10 anys i 
s’hauria d’elevar la cota del terreny. En canvi, en la segona i tercera alternativa no 
caldria realitzar moviments de terres auxiliars ja que no es troben en zona inundable. 

El cost de les obres de connexió serà diferent en els tres casos i caldrà construir 
col·lectors d’anada i de retorn de les aigües. A més, en el cas de l’alternativa 2 caldrà 
instal·lar una estació de bombament ja que les cotes dels punts actuals d’abocament i 
de l’EDAR són les mateixes i no existeix un pendent que faciliti el transport de l’aigua 
residual pels col·lectors. El bombament de les aigües serà necessari quan hi hagi 
trams a contrapendent. 

La traça dels col·lectors de retorn s’ha realitzat  de forma aproximada seguint el camí 
més curt i resseguint la traça dels camins ja existents o els límits dels camps de 
conreu.  

Pel que fa referència als camins d’accés, en el cas de les alternatives 1 i 3, les 
parcel·les es troben ubicades al costat de camins ja existents i que no requereixen de 
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millores, per tant, no caldrà fer cap actuació en aquest sentit. En el cas de l’alternativa 
2, la parcel·la està situada just al costat de la carretera comarcal C-53, però requereix 
la construcció d’un camí d’accés totalment nou d’uns 200 metres. 

Es consideren pous de registre cada 60 m, si els col·lectors fan més d’1 km i cada 35 
m, si els col·lectors fan menys d’1 km. 

A la taula 25 es mostren els predimensionaments i els costos de construcció per les 
diferents alternatives. 

  

Preu 

Amidaments Cost (€) 

  

A.1 A.2 A.3 A.1 A.2 A.3 

Obres de connexió d'entrada a 
l'EDAR               
Col·lectors8 100 €/m 1.200 1.050 1.300 120.000 105.000 130.000 
Pous de registre 450€/u    20      52    22    9.000  23.400    9.900 
Estacions de bombament 15.000 €/u     0     1     0      0 15.000       0 
Obres de connexió de sortida de  
l'EDAR             
Col·lector de retorn al medi 100 €/m    50   400    50 5.000 40.000 5.000 
Pous de registre 450€/u     1    12      1   450  5.400  450 
Estacions de bombament 15.000 €/u     0     0     0    0      0    0 
Moviment de terres 10 €/m3     0     0     0    0      0    0 
Camins d'accés 100 €/m     0   200    40    0 20.000    4.000 

 

Taula 24. Costos de construcció per les diferents alternatives d’emplaçament de l’EDAR d’Anglesola. 

 Accessibilitat 

Per valorar l’accessibilitat a les diferents alternatives d’emplaçament, el que es 
valorarà serà l’estat del camí, la distància al municipi i la connexió amb la xarxa viària 
existent. 

Totes tres alternatives estan molt pròximes entre elles i això fa que per accedir es 
discorri pel mateix camí, per tant, la connexió amb la xarxa existent és la mateixa. 

A l’alternativa 1 s’arriba per la carretera comarcal C-53 direcció Balaguer. Just al  P.K. 
118 existeix un camí de sorra (Camí del Reguer Forcat) d’uns 5 metres d’amplada. La 
distància del camí de sorra que existeix entre la C-53 i l'inici de la parcel·la és de 350 
metres. 

A l'alternativa 2 s'arriba per la carretera comarcal C-53 direcció Balaguer. La parcel·la 
es situa al marge esquerre. No disposa de cap camí d'accés per vehicles per lo que 
s'hauria de construir un.  

                                                
8 S’ha estimat com a preu del col·lector 100€/m. 
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A l'alternativa 3 s'arriba per la carretera comarcal C-53 direcció Balaguer. Just al P.K. 
118 existeix un camí de sorra, el Camí del Reguer Forcat. L'inici de la parcel·la 
comença just a l'inici del camí. 

 A.1 A.2 A.3 
Distància al nucli 
urbà (m) 1200 900 550 

Facilitat d'accés Alta Baixa Mitja 
Necessitat de 
millora del camí No  Sí Sí 

 

Taula 25. Accessibilitat dels emplaçaments de les alternatives de l'EDAR d'Anglesola. 

 Impacte ecològic 

L'impacte ecològic de les alternatives serà similar ja que totes tenen el mateix 
tractament d'aigua residual. La diferència estarà en la construcció dels col·lectors, i si 
requereixen bombament o no, i en la construcció de camins. 

L'impacte bàsic serà el d'ocupació de sòl agrícola, ja que l'activitat de producció 
agrícola disminuirà. Aquest impacte serà el mateix per totes les alternatives, ja que 
totes elles se situen sobre terreny agrícola i la planta ocuparà la mateixa superfície, 
per tant, no el considerarem en l'estudi d'alternatives. Tampoc es considerarà el 
moviment de terres, ja que serà similar en totes les alternatives. 

L'impacte associat a l'ocupació del terreny serà el mateix en les tres alternatives ja que 
ocuparan la mateixa superfície i a més, en els tres casos s'ocuparà terreny agrícola: 
cal considerar que durant la fase de construcció s'ocuparà temporalment més terreny. 

L'impacte associat a la construcció dels col·lectors serà temporal ja que durant la 
construcció d'aquests, els terrenys per on circuli la seva traça no seran conreables, 
però un cop construïts, transcorreran sota terra i no afectaran a l'ús normal dels 
conreus. Ara bé, a major longitud dels col·lectors i a major pressió de circulació, major 
risc de pèrdues d'aigües residuals. 

  A.1 A.2 A.3 
Obres de connexió 

   Col·lectors i emissaris (m) 1.200 1.000 1.300 
Estacions de bombament  No Sí No 
Camins d'accés a la planta Sí No Sí 

 
Taula 26. Impacte ecològic de les alternatives d'emplaçament de l'EDAR d'Anglesola. 
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 Temps d'execució de les obres 

El temps d'execució de les obres serà pràcticament el mateix en els tres casos ja que 
la planta depuradora serà idèntica. En canvi, el condicionament del terreny, la millora 
dels camins i la construcció dels col·lectors variarà en funció de l'alternativa. 

En el cas de l'alternativa 1, el temps d'execució augmentarà perquè cal elevar la cota 
del terreny, tot i que també es reduirà en la construcció dels col·lectors ja que 
s'aprofitarà un dels existents actualment. 

En el cas de l'alternativa 2, el temps d'execució augmentarà en la construcció d'un nou 
camí d'accés a la depuradora, però es reduirà en l'execució dels col·lectors, ja que un 
dels existents s'aprofitarà. 

En l'alternativa 3 es destinarà molt temps en l'execució dels col·lectors i les seves 
obres associades. Per contra, en el terreny d'emplaçament de l'EDAR no caldrà fer 
millores de les cotes. 

 Inundabilitat 

La ubicació de l'EDAR ha d'estar per sobre de la cota d'inundació per al període de 
retorn de 500 anys. Per tant, en aquells casos en que sigui necessari caldrà 
augmentar la cota fins arribar a aquesta. 

En el cas de l'alternativa 1, com s'ha comentat anteriorment, la parcel·la es veuria 
inundada per a períodes de retorn iguals o superiors a 10 anys. Per tant, en aquest 
cas caldria augmentar la cota del terreny en aquesta zona. Les alternatives 2 i 3 no es 
veurien afectades per inundacions inferiors a 500 anys de període de retorn. 

 Complexitat d'execució 

Totes tres alternatives presenten una complexitat d'execució similar amb l'única 
diferència en la longitud dels col·lectors i emissaris. 

 Reaprofitament de l'aigua 

L'aigua depurada, per totes tres alternatives s'abocarà directament al riu d'Ondara. 

 Afectació a les propietats privades 

L'afectació a les propietats es molt similar a les tres alternatives ja que en totes 
s'ocupen finques agràries. 

 Afectació a l'entorn socio-econòmic 

Tot i l'ocupació de terreny agrícola per part de l'EDAR, l'activitat agrícola al municipi no 
s'hauria de veure afectada. En canvi, l'EDAR pot suposar un bon complement a 
aquesta activitat ja que produirà aigua de qualitat adequada per aquesta activitat. Per 
tant, la depuradora pot ser un bon complement pels conreus de la zona. 
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 Disponibilitat de terreny 

El requeriment de superfície es similar a totes les alternatives, per tant, aquest aspecte 
no servirà per destriar l'alternativa optima. 

 Condicionants geotècnics 

Les característiques geotècniques del terreny sobre el que es construïren les 
alternatives són iguals per les tres. 

 Condicionants de relleu 

Els terrenys que ocupen les plantes de les tres alternatives i els col·lectors són plans 
(pendents inferiors al 5%). 

 Condicionants hidràulics 

Els cabals recollits per les tres alternatives són iguals, per tant, aquest aspecte no 
servirà per destriar l'alternativa òptima. 

7.4. Matriu d'anàlisi 

A la taula 27 es mostra l'anàlisi multicriteri realitzat per a obtenir l'emplaçament de la 
planta més adequat per al cas del municipi d'Anglesola. 

Paràmetre PES Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Cost de manteniment i explotació 25,00 8 6 8 
Impacte visual 15,00 8 5 8 
Acceptació social 12,00       
Distància al nucli urbà 5,00 8 5 8 
Proximitat de masies i granges (500 m) 4,00 8 5 8 
Situació respecte el vent (olors) 3,00 7 7 7 
BÀSICS   413 291 413 
Cost de construcció 8,00    
Moviment de terres 3,00 5 7 7 
Obres de connexió d'entrada a l'EDAR 2,00 7 8 7 
Obres de connexió de sortida de l'EDAR 2,00 8 6 8 
Camins d'accés a la planta 1,00 7 4 6 
Accessibilitat 8,00       
Distància al nucli urbà 3,00 8 5 8 
Facilitat d'accés 5,00 9 6 9 
Impacte biològic 7,00 7 5 7 
Temps d'execució 6,00 7 5 8 
Inundabilitat 5,00 2 8 8 
IMPORTANTS   222 203 263 
Complexitat d'execució 2,00 7 6 7 
Reaprofitament de l'aigua 2,00 7 7 7 
Afectació a les propietats 2,00 8 8 8 
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Afectació a l'entorn socio-econòmic 2,00 7 7 7 
Disponibilitat de terreny 2,00 8 8 8 
Condicionants geotècnics 2,00 7 7 7 
Condicionants de relleu 1,00 7 7 7 
Condicionants hidràulics 1,00 7 7 7 
COMPLEMENTARIS   102 100 102 
VALORACIÓ FINAL   7,15 6,11 7,53 

 

Taula 27. Anàlisi multicriteri per la tria de l'emplaçament per l'EDAR d'Anglesola. 

Observant els resultats de la taula 27, l'alternativa d'emplaçament més adequada per a 
l'EDAR d'Anglesola és l'alternativa 3. 

7.5. Descripció de la solució adoptada 

La figura 15 mostra l'emplaçament definitiu de l'EDAR d'Anglesola. L'alternativa 
seleccionada no coincideix amb la proposada des de l'ajuntament però és la més 
òptima. 

Aquesta opció és la que presenta l'emplaçament bastant lluny del municipi i respecte 
els punts d'abocament també es troba a una distància important. Per tant, la 
construcció dels col·lectors i la connexió amb els serveis bàsics serà costosa i 
presenten certa complexitat, però els beneficis que s'obtenen per la societat 
compensen aquests costos. 

Des del punt d'abocament PA-1 es construirà un col·lector que anirà per un camí 
agrari fins arribar a la confluència amb la carretera C-53. El col·lector que recull 
actualment les aigües residuals de la major part del municipi i que van a parar al punt 
PA-2 es deixarà en desús; i es construirà un de nou que anirà des del punt on es 
recullen actualment les aigües residuals al municipi i travessarà uns camins agraris 
fins arribar a la confluència amb el nou col·lector que surt del PA-1 amb la C-53. En 
aquest punt, s'uniran les aigües de tot el municipi, per tant, es dimensionarà un nou 
col·lector, que seguirà la direcció de la C-53 en sentit Balaguer, fins arribar al punt 
d'ubicació de l'EDAR.  

Cal tenir en compte però que en algun moment, un d'aquests col·lectors haurà de 
creuar la carretera C-53 per tal d'arribar a l'EDAR. Per aquest motiu, s'introduirà una 
hinca de 25 m de longitud sota el talús de la carretera per tal de que suporti tots els 
esforços (terres, trànsit rodat, etc.) que pugui tenir a sobre el col·lector. També s'ha 
contemplat la possibilitat de fer passar el col·lector pel pont que hi ha sota el riu, però 
aquest fet produiria una major longitud, fet que encariria el pressupost de l'obra, i el 
que es més important disminuiria el coeficient de seguretat del pont. 

Per aquest motiu, s'ha triat com a opció correcta l'implantació de la hinca, ja que tot hi 
ser una obra costosa, té una vida útil molt llarga.  A l'Annex 12. Càlculs hidràulics, es 
mostren més detalls de les característiques de la hinca. 
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Figura 15. Situació de l'alternativa escollida (A.3). 
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1. Introducció 
L'objectiu fonamental d'aquest annex és determinar les condicions d'inundabilitat a la 
zona d'estudi per determinar els possibles emplaçaments de les futures instal·lacions 
de tractament d'aigües residuals d'Anglesola. 
 
Segons marca la normativa actual, les instal·lacions depuradores d'aigua han d'estar 
instal·lades en terreny no inundable per un període de retorn de 100 anys.  
 
La zona inundable dels cursos fluvials al pas pel municipi d'Anglesola està compresa 
dins l'abast del pla de prevenció contra inundacions INUNCAT (veure Figura 1), però 
l'aplicació a escala de detall dels mapes de zonificació necessita, d'acord amb les 
indicacions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), un estudi de més detall a escala 
d'àmbit local corresponent. 
 

 
 

Figura 1. Delimitació de zones inundables a escala 1:50.000. INUNCAT. 
Conques intercomunitàries, detall del full 360. ACA, desembre del 2002. 

 
Degut a les característiques morfològiques del riu Ondara ha estat necessari realitzar 
la modelització amb càlcul bidimensional. 

 

2. Objectius 
L'objectiu d'aquest estudi és determinar les zones inundables del riu Ondara definides 
per la franja delimitada per la línia de cota d'inundació de les avingudes de període de 
retorn (T) de 10, 100 i 500 anys, per tal de detectar possibles afeccions a les diferents 
àrees del municipi. 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola 
 

5 
 

3. Àmbit d'estudi 
L'àrea estudiada pertany al curs fluvial del riu Ondara, que circula pel terme municipal 
d'Anglesola. 

El riu Ondara no té una llera clarament definida al llarg de tot el seu curs fluvial. 
Concretament, al pas pel terme municipal d'Anglesola es va desdibuixant fins a 
convertir-se pràcticament en una sèquia. Això es degut a que arriba a una zona amb 
pendents molt baixos i les aigües es poden desbordar fàcilment, dispersant-se pels 
camps de cultiu. 

 

Figura 2. Situació dels curs fluvial al terme municipal d'Anglesola. 

 

4. Hidrologia  
Per dur a terme aquesta modelització del riu Ondara, s'han considerat els hidrogrames 
d'avinguda corresponents als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, aportats per 
l'Agència Catalana de l'Aigua. Els cabals dels hidrogrames procedeixen de l'HMS 
(Hydrologic Modeling System) de la hidrologia simplificada de Catalunya, distingint 
entre la capçalera i afluents a Cervera - Tàrrega. 
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Figura 3. Hidrograma de la capçalera del riu Ondara, aigua amunt de Cervera. 

 

5. Hidràulica 
5.1. Programari de càlcul 

El programari bidimensional amb el qual s’ha construït el model utilitzat és el Guad 2d, 
desenvolupat per INCLAM S.A. en col·laboració amb el “Grupo de Hidráulica 
Computacional” del Departament de Mecànica de Fluids de la Universitat de 
Saragossa. 

El Guad 2D simula mitjançant algoritmes numèrics de volums finits, permetent obtenir 
resultats tant en règims estacionaris supercrítics, subcrítics o mixtes. 

 Model Digital del Terreny (MDT). 
 

 Grid de rugositats, emprant el paràmetre de Manning per a definir les diferents 
zones. 
 

 Establiment de les condicions de contorn. 
 

 Definició de les condicions inicials de simulació. 
 

 Introducció dels hidrogrames amb els cabals de càlcul. 
 

 Establiment dels paràmetres de càlcul (temps de modelització, temps 
d’enregistrament de resultats). 

El programa dona els resultats de la modelització en format ràster, obtenint tres malles 
amb els calats, les cotes i les velocitats. Aquests resultats es processen per a 
l’obtenció dels límits inundables. 
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5.2.  Model digital del terreny 

El model digital del terreny (MDT) ha estat facilitat per l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Es tracta d'una informació en format ràster obtinguda amb tecnologia 
LIDAR, amb un pas de malla de 2x2 metres i amb una precisió d'uns 15-30 cm en 
altimetria. 

Les dades del vol LIDAR en els rius Corb i Ondara correspon al període comprès entre 
els dies 21 de març i 1 d'abril del 2008, excepte una franja des de Preixana a 
Castellserà que correspon al dia 25 de juliol del 2006. 

Aquest MDT és simplificat automaticàment pel programa Guad 2D, generant per 
interpolació una nova malla triangular. La raó d'aquesta simplificació és agilitzar el 
càlcul. El programa permet escollir la mida màxima del costat del triangle (equilàter) i 
l'error màxim de cota. 

Actualment existeixen certes limitacions tècniques respecte les dimensions de làrea a 
modelitzar: el límit de l'MDT en format ràster és de sis milions de cel·les 
aproximadament i el de la malla triangular interpolada és de dos milions de triangles. 

Així doncs, les mides màximes del model depenen de la resolució de l'MDT: 

Resolució (m) Mida màxima MDT 
1x1 6 km² 
2x2 24 km² 
5x5 150 km² 

 

Taula 1. Equivalències resolució - mida màxima. 

En aquest cas, les grans dimensions de l'àrea a modelitzar degudes a la dispersió del 
flux, s'ha treballat amb una resolució de 5x5 metres. 

 

Figura 4. Model digital del terreny al nord del nucli d'Anglesola. 
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Els paràmetres emprats per a la malla triangular han estat de 500 m pel costat màxim 
del triangle i 0,1 m d'error màxim de cota. 

 5.2.1. Modificacions al MDT: estructures 

El model digital del terreny ha estat modificat en determinades estructures lineals com 
canals, talussos de carreteres i autopistes, per tal d'obrir o reduir el pas de flux a la 
modelització, ajustant-se al màxim possible a la realitat. 

Com que el programa Guad 2D, en el moment en què es realitza el model, no permet 
la introducció d'estructures tals com ponts o tubs de desguàs, la obertura dels talussos 
o inclusió d'obstacles a la llera depèn de la mida de cel·la del grid. En casos 
d'estructures menors la resolució de l'MDT s'ha valorat si podia tenir més o menys 
influència a la modelització, ignorant i descartant les que no, i obrint les necessàries, 
com per exemple en el cas de talussos molt elevats, que donarien lloc a preses i 
interrupcions dels cabals. En aquests casos, per reduir la capacitat de desguàs s'ha 
optat per obrir-les fent ziga - zaga, fet que genera més fricció i alentiment del flux. 

En el cas dels ponts amb piles, quan ha estat possible s'han representat de manera 
aproximada. Quan les piles eren més petites que la resolució de l'MDT s'ha calculat 
l'obertura total. 

5.3. Rugositat 

Els coeficients de rugositat de Manning s'han obtingut a partir del Mapa de Cobertes 
del Sòl de Catalanya, desenvolupat pel CREAF (Centre de recerca ecològica i 
aplicacions forestals), assignant un valor de rugositat a cada tipus de coberta. 

Aquests valors es poden veure a la Taula 2, i a la Figura 5 la representació del mapa 
de cobertes. 

Codi Tipus de sòl Manning 
1 Boscos densos (no de ribera) 0,090 
2 Boscos de ribera 0,090 
3 Reforestacions decents 0,075 
4 Plantacions de pollancres 0,060 
5 Plantacions de plàtans 0,060 
6 Boscos clars (no de ribera) 0,075 
7 Matollars 0,060 
8 Vegetació d'aiguamolls 0,050 
9 Prats i herbassars 0,050 

10 Zones recent cremades 0,060 
11 Roquissars 0,030 
12 Tarteres 0,030 
13 Sòls nus forestals 0,040 
16 Aigües continentals 0,025 
17 Conreus 0,050 
19 Zones urbanitzades 0,150 
21 Vies de comunicació 0,100 
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22 Zones esportives i lúdiques 0,080 
23 Zones d'extracció minera 0,100 
24 Sòls nus urbans 0,150 

 

Taula 2. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats. 

 

Figura 5. Mapa de cobertes del sòl amb els Mannings corresponents. 

Degut a les caracteristiques mofologiques del riu Ondara (absència d'una llera 
clarament definida) i a les caracteristiques del programa Guad 2D, s'han utilitzat els 
valors de rugositat obtinguts del mapa de cobertes per a tota l'àrea modelitzada. 

A l'hora d'introduir les dades de rugositat al model, es requereix també definir un calat 
mínim a partir del qual una cel·la passi flux a la veïna. Seguint les recomanacions 
tècniques d'INCLAM per al programari Guad 2D, s'ha establert un calat mínim de 0,01 
m. 

5.4.  Condicions inicials i de contorn 

Per la modelització del riu Ondara, tant per la climatologia com per la morfologia de la 
conca, s'ha considerat que les condicions inicials són en sec. 

Per a definir les condicions de contorn d'entrada s'han utilitzat els hidrogrames 
d'avinguda corresponents als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. Aquests 
hidrogrames, han estat facilitats per l'Agència Catalana de l'Aigua. 

Les condicions de contorn de sortida utilitzades al model són amb flux crític. 

5.5. Paràmetres de simulació 

El programa Guad 2D permet escollir els temps d'inici i final de la simulació i l'interval 
de volcat de resultats. Per defecte, s'ha utilitzat l'inici a 0 i final als 200.000 segons, 
volcant els resultats cada 2.000 segons. 
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6. Representació dels resultats 
Els resultats obtinguts a partir de la modelització en dues dimensions, són malles e 
format ràster amb valors de calats, velocitats i cotes d'inundació per a cada període de 
retorn. 

7. Conclusions 
A partir dels treballs realitzats, s’han obtingut els calats i s’han delimitat les zones 
inundables del riu Ondara al pas pel terme municipal d’Anglesola, pels períodes de 
retorn de 10, 100 i 500 anys. La representació dels resultats es presenta a continuació 
amb plànols a escala 1:10.000. 
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1. Distribució de fulls 
Dels resultats obtinguts se n’ha representat la delimitació de les zones inundables del 
riu Ondara al pas pel terme municipal d’Anglesola. 

 

Figura 6. Esquema de distribució dels fulls dels plànols. 
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Plànol 1

Estudi d'inundabilitat realitzat utilitzant l'MDT de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya, format ràster, pas de malla d'2x2 m i precisió de 15-30 cm en
altimetria. MDT obtingut mitjançant vols LIDAR de 25/7/2006 i 28/3/2008 a
01/4/2008. Representació gràfica dels resultats en el plànol adjunt sobre
l'ortofoto de l'ICC a escala 1:5.000 versió 3, corresponent als vols de
juliol-agost de 2001 i de maig-juny de 2002.
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Estudi d'inundabilitat realitzat utilitzant l'MDT de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya, format ràster, pas de malla d'2x2 m i precisió de 15-30 cm en
altimetria. MDT obtingut mitjançant vols LIDAR de 25/7/2006 i 28/3/2008 a
01/4/2008. Representació gràfica dels resultats en el plànol adjunt sobre
l'ortofoto de l'ICC a escala 1:5.000 versió 3, corresponent als vols de
juliol-agost de 2001 i de maig-juny de 2002.
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1.  INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és el dimensionament dels processos a portar a terme a 
l’estació depuradora d’aigües residuals projectada. Els càlculs estructurals de tots els 
elements in-situ s’expliquen a l’Annex 13: Càlculs estructurals i la justificació de les 
conduccions i la línia piezomètrica es desenvolupa a l’Annex 12: Càlculs hidràulics. 

Partint d’uns cabals, d’unes càrregues contaminants i d’uns resultats a obtenir en 
l’efluent, es tractarà de dimensionar el procés de depuració d’una manera òptima. 

En el present annex s’indica de forma resumida els diferents paràmetres de disseny 
per cada una de les parts de l’EDAR.  

 

2. DADES DE DISSENY 
2.1. Afluent 

Els valors de cabal i contaminació a considerar pel disseny de l’estació depuradora de 
les aigües residuals d’Anglesola seran: 

PARÀMETRE VALOR 
Cabal mig diari 365 m3/dia 

Cabal mig horari 15,17 m3/h 
Cabal punta entrada 36,4 m3/h 

DBO5 300 mg/l 
SST 350 mg/l 
NTK 85 mg/l 

P 20 mg/l 
 

Taula 1. Valors emprats per al dimensionament de l’estació depuradora. 

Els cabals de disseny es justifiquen a l’Annex 7: Cabals de disseny, del present 
projecte. 

2.2. Efluent 

Les aigües tractades a l’estació depuradora hauran de complir amb els següents 
valors límits d’abocament segons marca la legislació vigent: 

PARÀMETRE VALOR 
DQO total  125 mg/l 
MES (SST)  35 mg/l 

DBO5  25 mg/l 
Nitrogen total  15 mg/l 
Fòsfor total  2mg/l 

 

Taula 2. Valors límit d’abocament. 
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Per altra banda el fang resultant del procés haurà de tenir un grau d’estabilitat adequat 
i una sequedat mínima del 22% de forma que pugui disposar-se del mateix de manera 
adequada. 

 

3. PRETRACTAMENT 
3.1. Tamís de gruixos 

La primera operació de desbast tindrà lloc a la planta, es tracta d’un sistema de 
tamisat mitjançant una reixa manual d’acer inoxidable, amb llum de pas 12 mm. 
Aquesta primera etapa compleix les funcions de protecció del tamís de fins i 
disminució de l’índex d’embut del mateix tamís de fins. 

3.2. Tamís de fins 

La segona operació unitària que té lloc a la planta és un sistema de desbast de fins 
amb la instal·lació de un tamís de fins automàtic autorentant, que separa els sòlids 
transportats per l'aigua de mida superior a 3 mm. 

Cabal màxim de tamisat (m3/h):  36,5    
Nombre d’unitats: 1    
Capacitat unitària (m3/h):    36,5  
Llum de pas (mm): 3 
Amplada de canal (m): 0,4 
Calat (m): 0,15 
 
Pel canal de bypass, utilitzat en cas de tasques de manteniment o avaria, es projecta 
la instal·lació d’una reixa de fins de neteja manual de llum de pas 3 mm. 
 
 

4. TRACTAMENT BIOLÒGIC 
El tractament biològic serà una aeració perllongada convencional. Es dimensionarà 
una única línia amb una etapa aeròbia, on es produeix la reducció de la matèria 
carbonosa i la nitrificació. La injecció d’aire a la etapa aeròbia, aportat per un equip 
bufant, es produeix mitjançant difusors de membrana de bombolla fina .  

4.1. Reactor biològic 

Es dimensiona un únic reactor per tal que l’edat del fang sigui de 20 a 30 dies amb 
una concentració de fangs de 4,5 kg MESLr/m3 d’aquesta manera es produeix una 
estabilització(mineralització) parcial del fang dins del propi reactor. 

L’edat del fang en un reactor biològic de fangs activats es pot calcular mitjançant la 
següent fórmula: 

Edat del fang = (Sòlids del tanc airejat/Fangs extrets del sistema) = 
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On: 

Vt: Volum del reactor m3. 

MESLr: Concentració del licor mescla mg/l 

QD: Cabal mitjà diari m3/d 

Ce: Concentració DBO5 d’entrada mg/l 

CS: Concentració DBO5 sortida mg/l 

n: Factor de producció de fangs. kg fangs/kg DBO5 

Suposant un volum del reactor biològic de 400 m3 i sabent que el cabal d’entrada a 
l’EDAR és de 365 m3/s, s’obtenen els següents resultats: 

/  

On: 

TRH  = Temps de residència hidràulica. 

PARÀMETRE VALOR 
Edat del fang (d) 20,5 
Temps de permanencia hidráulica (h) 26,37 
Càrrega màssica (kg DBO5/kg MESVLM · d) 0,08 
Càrrega volúmica (kg DBO5/ m3 · d) 0,27 

 

Taula 3. Valors obtinguts suposant un reactor de 400 m3 de capacitat. 

Aquests valors s’ajusten clarament als associats a un procés de depuració mitjançant 
el mètode d’aireació perllongada, sent aquests els següents: 
 

• Edat del fang entre 20 i 30 dies. 
 

• Temps de permanència hidràulica entre 18 i 38 hores. 
 

• Càrrega màssica entre 0,05 i 0,15 kg DBO5/kg MESVLM·d. 
 

• Càrrega volúmica entre 0,16 i 0,4 kg DBO5/m3·d. 
 
Per tant es pot concloure que el volum del reactor de 400 m3 és adequat per a la 
depuració biològica per aireació perllongada de l’aigua residual de les característiques 
definides anteriorment. El reactor serà de planta circular amb un diàmetre interior de 
10,86 m i una profunditat d’aigua de 5 metres. 
 
El cabal de recircul·lació dels fangs cap al reactor serà igual al 50% del cabal efluent al 
mateix, és a dir, 182 m3/dia. La concentració de fangs recircul·lats serà de 10,8 kg/m3. 
 

L’aireació de la mescla es farà mitjançant l’aplicació d’aire aportat per bufants i 
injectades al medi a través de difusors de membrana de bombolla fina. El 
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dimensionament de l’aireació s’ha realitzat mitjançant el model de Eckenfelder, 
obtenint els següents resultats: 
 

PARÀMETRE VALOR 
a' 0,6 
b' (20ºC) 0,09 
Temperatura (ºC) 25 
b' (Tº) 0,104 
Demanda diària d'oxigen (kg O2/d) 246,95 
Demanda mitja d'oxigen (kg O2/h) 10,29 
Demanda punta d'oxigen (kg O2/h) 24,7 
Temperatura 20 
a 0,6 
b 1 
Csw (mg/l) 8,98 
Co (mg/l) 2 
Cs (mg/l) 9,17 
Factor de correcció 0,457 
Rendiment de difussors 0,25 
% d'oxigen en aire 23,2 
Pes específic aire a T (kg/m3) 1,202 
Cabal diari d'aire (m3 d'aire/d) 6,974 
Cabal mig d'aire (m3 d'aire/h) 290,6 
Número de bufants (+ 1 de reserva) 1 
Cabal mig per bufant (m3/h) 290,6 
Cabal d'aire per difusor (m3/h) 8 
Número difusors necessaris 37,65 
Número de difusors disposats 40 
Cabal d'aire real per difusor (m3/h) 7,26 

 
Taula 4. Resultats obtinguts del model Eckenfelder. 

 
 

El model d'Eckenfelder es un mètode que permet el càlcul de la demanda d'oxigen de 
la matèria carbonosa, necessària per a l'adequació del sistema d'aireació a les 
necessitats reals que es presenten al reactor. 

El mètode d'Eckenfelder parteix de la següent expressió: 

í
 

10
    

on: 

a' = coeficient estequiomètric que defineix la necessitat d'oxigen per a síntesis 
expressada a efectes d'utilització per al càlcul, com kgO2/kg DBO5 eliminada. 

Q = cabal diari a procés (m³/dia) 
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So = DBO5 (mg/l) de l'afluent del procés 

S = DBO5 (mg/l) soluble en l'efluent del procés 

b' = coeficient cinètic que defineix el desenvolupament de la respiració endògena, 
expressat en kgO2/kg SSLM/dia (d-1) 

V = volum del tanc d'aireació (m³) 

X = concentració del licor mescla (kg/m³) 

A la següent taula s'indiquen els valors d'a' i de b' per al rang de valors habituals de la 
càrrega màssica de procés. 

Càrrega màssica (kg 
DBO5/kg SSLM) a' (kg O2/kg DBO5) b' (d-1) 

1,0 0,50 0,136 
0,7 0,50 0,131 
0,5 0,50 0,123 
0,4 0,53 0,117 
0,3 0,55 0,108 
0,2 0,59 0,092 
0,1 0,65 0,066 

0,05 0,66 0,040 
 

Taula 5. Valors dels paràmetres a' i b'. 

Els valors indicats a l'anterior taula per al coeficient cinètic b', son els corresponents a 
la temperatura de 20 ºC. Per a altres temperatures es pot calcular mitjançant la 
següent expressió: 

 

   

El valor de  al rang de temperatures de 5 a 35ºC es de l'ordre de 1,029. 

Un cop calculat l'oxigen teòric diari kg O2/dia, passa a calcular el cabal d'aire diari 
necessari per als bufadors, amb la següent expressió: 

 

100
%   

 

On: 

 = cabal d'aire diari (m³ d'aire /dia) 

DO = demanda diària d'oxigen (kg O2/dia) 

% oxigen = percentatge d'oxigen a l'aire 

 = pes específic de l'aire a temperatura T (kg/m³) 
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Fc = factor de correcció 

 = rendiment dels difusors 

El factor de correcció es calcula amb la següent expressió: 

 

 
 

 

On: 

 = coeficient estequimètric que defineix la necessitat d'oxigen per a síntesis 
expressada a efectes d'utilització per al càlcul, com kgO2/kg DBO5 eliminada. 

 = constant = 1 

Csw = nivell de saturació de l'oxigen (mg/l) en aigua pura a la temperatura licor. 

Co = nivell d'oxigen dissolt que es vol mantenir al licor mescla = 2,0 mg/l 

Cs = nivell de saturació de l'aigua pura en condicions estàndard, en general a 20ºC = 
9,17. 

 = es pot obtenir de la següent taula 

 

 

Un cop calculat el cabal d’aire diari (m³aire/dia) es pot calcular el número de difusors 
necessaris per al tractament: 

º  ,

,
 

On: 

N = número de difusors 

,  = cabal mig d’aire (m³aire/h) 

,  = cabal d’aire per difusor (m³/h), aportat pel fabricant 
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5. DECANTADOR 
El líquid mescla procedent del reactor biològic passa al decantador que és una unitat 
de geometria circular, en forma de con invertit, amb una pendent  suficientment forta 
per a que els flòculs caiguin per gravetat. L’equip estarà dotat d’un sistema d’extracció 
d’escumes i flotants en superfície. 

L’aigua residual que prové del reactor biològic entra per la campana central, on es 
tranquil·litza i passa a la zona de floculació del decantador on, per sedimentació, 
decantaran les partícules. L’aigua, ja clarificada, sortirà per vessador perimetral. 

 

PARÀMETRE VALOR 
Nombre d’unitats (u) 1 
Cabal mig (m3/h) 15,17 
Cabal punta (m3/h) 36,40 
Tipus Tronco-cònic 
Dimensions: 
Diàmetre superior (m) 7 
Alçada (m) 5 
Volum del decantador (m3) 64,1 
Superfície del decantador (m2) 38,5 
Velocitat ascensional a Qmig (m/h) 0,39 
Velocitat ascensional a Qpunta (m/h) 0,95 
Temps de retenció a Qmig (h) 4,2 
Temps de retenció a Qpunta (h) 1,8 
Càrrega de sòlids a Qmig (kg/m2/h) 1,8 
Càrrega de sòlids a Qpunta (kg/m2/h) 4,3 
Càrrega sobre sobreeixidor a Qmig (m3/h/m) 0,69 
Càrrega sobre sobreeixidor a Qpunta (m3/h/m) 1,66 

 

Taula 6. Característiques del decantador. 

La recircul·lació dels fangs es realitza a través d’una bomba d’emulsió que amb 
l’injecció d’aire permet crear un flux en sifó invertit des del decantador cap al reactor. 

Per altra banda una bomba situada al fons del decantador realitza la purga dels fangs 
cap a la sitja d’emmagatzematge dels mateixos a la espera de la seva extracció de 
l’EDAR. 
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6. SITJA DE FANGS 
Es projecta una sitja per a l’emmagatzematge dels fangs extrets del decantador. A la 
sitja els fangs s’espesen una mica per gravetat preveient una concentració de sòlids a 
la sortida de l’1 %. 

El volum de la sitja s’ha dimensionat tenint en compte que el temps de permanència 
dels fangs no sigui inferior a 4 dies ni superior a 7. Amb això es té un volum de 30 m3. 
Les dimensions interiors de la sitja són una planta quadrada de 3 m de costat i una 
alçada de 3,33 m. 

La sitja compta a un vessador de seguretat de sobrenadants i un sistema de buidat 
d’aquests a dos nivells. 

L’extracció dels fangs es realitza mitjançant un camió-cisterna. 
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PRETRACTAMENT 

REIXA DE GRUIXUTS Situació  

Nombre d'unitats: 1 
Cabal mig de tamisat(m3/h): 15,27 
Cabal màxim de tamisat(m3/h): 36,64 
Capacitat unitària (m3/h): 40 
Llum de pas (mm): 50,00 
Espessor barres (mm) 12,00 
Coeficient de descarrega 0,67 
Emboçament (%) 30% 
Velocitat màxima de pas per reixa (m/s) 1,00 
Superfície efectiva unitària necessària (m2)  0,02 
Amplada de canal (m): 0,40 
Alçada de canal (m): 0,15 
Superfície efectiva unitària adoptada (m2)  0,05 
Superfície efectiva unitària en pas per reixa bruta (m2)  0,023 
Velocitat màxima de pas amb reixa adoptada bruta 
(m/s) 0,45 
Velocitat aproximació tamís (canal) (m/s) 0,17 
Pèrdua de càrrega tamís a cabal màxim (mm) 22,84 
Pèrdua de càrrega tamís a cabal mig (mm) 3,96 
Quantitat de brosses separades (l/m3 aigua residual): 20,00 
Quantitat de brosses separades (m3/d): 0,01 
Capacitat contenidor (m3) 1,00 
Temps d'ompliment (d) 136,46 

TAMÍS DE FINS Situació 

Nombre d'unitats: 1 
Cabal màxim de tamisat(m3/h): 36,64 
Capacitat unitària (m3/h): 40 
Llum de pas (mm): 3,00 
Espessor barres (mm) 3,00 
Coeficient de descarrega 0,67 
Emboçament (%) 30% 
Velocitat màxima de pas per reixa (m/s) 1,00 
Superfície efectiva unitària necessària (m2)  0,02 
Amplada de canal (m): 0,40 
Alçada de canal (m): 0,15 
Superfície efectiva unitària adoptada (m2)  0,03 
Superfície efectiva unitària en pas per reixa bruta (m2)  0,014 
Velocitat màxima de pas amb reixa adoptada bruta 
(m/s) 0,72 
Velocitat aproximació tamís (canal) (m/s) 0,17 
Pèrdua de càrrega tamís (mm) 59,41 
Quantitat de brosses separades (l/m3 aigua residual): 100,00 
Quantitat de brosses separades (m3/d): 0,04 
Capacitat contenidor (m3) 1,00 
Temps d'ompliment (d) 27,29 



 

 

TRACTAMENT BIOLÒGIC 

Procés Fangs activats Aireació 
prolongada 

Temps de permanència cel·lular θc 5-15 d 20-30 d 
Temps de permanència hidràulica θh 3-5 h 18-36 h 
kg DBO5 aplicada/kg MESVLM·d 0,2-0,6 0,05-0,15 
kg DBO5 aplicada/m3·d 0,8-1,92 0,16-0,4 
(MESLM) 3000-6000 mg/l 3000-6000 mg/l 
Recircul·lació (Qr/Q) 0,25-1,0 0,5-1,5 

 

Paràmetres cinètics adoptats 

q 5 d-1 
Ks 60 mg DBO5/l 
Y 0,6 mg MESV/mg DBO5 
kd 0,06 d-1 

 

REACTOR BIOLÒGIC Situació estacional 

Cabal mig (m3/d) 366,4 
S0 (mg/l) 300 
S (mg/l) 25 
MES sortida (mg/l) 35 

Volum reactor (m3) 400 
MESLM (mg/l) 4500 
MESVLM/MESLM (t.p.u) 0,8 
MESVLM (mg/l) 3600 
Y (mg MESV/mg DBO5) 0,6 
Temps de permanència cel·lular (d) 20,4 
Procès Aireació Prol. 
Càrrega màssica (kg DBO5/kg 
MESVLM·d) 0,08 
Càrrega volúmica (kg DBO5/m3·d) 0,27 
Temps de permanència hidràulica (h) 26,20 

Dimensions 

Tipologia 
Canal perimetral al decantador 

central  
Profunditat (m) 5 
Opció 1: Reactor quadrat 

Costat (m) 9,54 
Opció 2: Reactor circular   

Diàmetre (m) 10,77 
Opció 3: Reactor hexagonal 

Costat (m) 5,92 
Diàmetre cercle inscrit (m) 10,25 

Producció de fangs 
Fang biològic produit (kg MESV/d) 70,72 



Fang total produït (kg MES/d) 88,39 

Recircul·lació 
Coeficient recircul·lació 0,5 
Cabal de recircul·lació (m3/d) 183,2 
MESVLM de recircul·lació (mg/l) 10800 

Purga de fangs 
Cabal de purga (m3/d) 6,55 

Aireació. Model Eckenfelder 
a' 0,6 
b' (20º) 0,09 
Temperatura 25 
b' (Tº) 0,104 
Demanda diària d’oxigen (kg O2/d) 247,35 
Demanda mitja d’oxigen (kg O2/h) 10,31 
Demanda punta d’oxigen (kg O2/h) 24,73 

Temperatura 25 
a 0,6 
b 1 

Csw(mg/l) 8,98 
Co(mg/l) 2 
Cs(mg/l) 9,17 

Factor de correcció: 0,514 
Rendiment difusors 0,25 

% d'oxigen en aire 23,2 
Pes específic aire a T (kg/m3) 1,202 
Cabal diari d'aire (m3 d'aire/d) 6899,85 
Cabal mig d'aire (m3 d'aire/h) 287,49 

Canonada d'aireació 
Diàmetre  (mm) 100 

Velocitat (m/s) 10,17 

Número bufants (+1 de reserva) 1 
Cabal mig per bufant (m3/h) 287,49 
Pressió (m.c.a.) 5 
Potència absorbida unitària (kW) 5,30 
Potència absorbida total (kW) 5,30 

Cabal d'aire per difusor (m3/h) 8,00 
Número difusors necessaris 35,94 
Número de difusors disposats 40 
Cabal d'aire real per difusor (m3/h) 7,19 

 



 

 

DECANTADOR 

 

DECANTADOR SECUNDARI Situació 
estacional 

Cabal mig (m3/h): 15,27 
Cabal punta (m3/h): 36,64 
Nombre d’unitats 1 
Tipus Tronco-cònic 
Dimensions: 

Diàmetre superior (m) 6,5 
Alçada (m) 5 

Volum del decantador (m3) 55,3 
Superfície del decantador (m2) 33,2 

Velocitat ascensional a Qmig (m/h) 0,46 
Velocitat ascensional a Qpunta (m/h) 1,10 

Temps de retenció a Qmig (h): 3,6 
Temps de retenció a Qpunta (h): 1,5 

Càrrega de sòlids a Qmig (kg/m2/h): 2,1 
Càrrega de sòlids a Qpunta (kg/m2/h): 5,0 

Càrrega sobre sobreeixidor a Qmig (m3/h/m): 0,75 
Càrrega sobre sobreeixidor a Qpunta 
(m3/h/m): 1,79 



SITJA DE FANGS 

 

SITJA DE FANGS Situació estacional 

Cabal de purga de fangs (m3/d) 6,55 
Temps de purga (hores diàries) 1,00 
Cabal de purga de fangs (m3/h) 6,55 
Canonada de purga 

Diàmetre nominal (mm) 63,00 
Espessor (mm) 2,40 

Diàmetre interior (mm) 58,20 
Velocitat (m/s) 0,68 

Longitud (m) 20,00 
I (m/m) 0,01 

Pèrdues (m) 0,19 
Alçada geomètrica (m) 3,55 
Alçada manomètrica (m) 3,74 
Potència absorbida (kW) 0,09 

Volum sitja (m3) 30,00 
Temps d'emmagatzematge (d) 4,58 

Tipus Quadrat 
Costat base (m) 3,00 
Alçada (m) 3,33 

Concentració fangs purgats reactor (%) 0,60 
kg MS/d 39,29 

Concentració fangs sortida sitja (%) 1,00 
Sobrenedant (m3/d) 2,62 
Sobrenedant total emmagatzemats (m3) 12,00 
Alçada màxima de sobrenedant en sitja 
(m)  1,3 

Alçada màxima de fang en sitja (m) 2,00 
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1. Introducció 
En el present annex es defineixen els col·lectors de la futura Estació Depuradora 
d'Aigües Residuals d'Anglesola i es realitzen els càlculs d'aquests per tal que 
transportin les aigües residuals del municipi i les de retorn al medi per gravetat. Així 
mateix, es justifiquen els càlculs realitzats per a la determinació de les línies 
piezomètriques dintre de l'estació depuradora. 

 

2.  Dades de partida 
Per a l'estudi de la solució es parteix de les següents dades: 

 Cartografia de l'ICC de la zona a escala 1:5000. Seria preferible realitzar un 
aixecament topogràfic amb detall per tal de definir detalladament l'àmbit 
d'actuació d'aquest projecte, però no es disposa dels recursos necessaris. 
 

 Estudi geològic i geotècnic: a l'Annex 4. Geologia i l'Annex 5. Geotècnia, es 
defineixen les característiques de les principals unitats geològiques i 
geotècniques de la zona així com altres aspectes complementaris d'interès 
necessaris per al disseny de les obres. 

 

3. Justificació de la solució adoptada 
3.1. Traça dels col·lectors 

Els condicionants per determinar la traça dels col·lectors són tan limitants que només 
s'ha considerat una única alternativa viable per la traça dels col·lectors. Els 
condicionants han estat els següents: 

 Existència de camins o carreteres per tal de traçar el col·lector en la direcció 
d'aquestes xarxes viàries. 
 

 Possibilitat d'aprofitament dels col·lectors ja existents per tal de treure el màxim 
rendiment. 

El punt d'abocament 1 (PA-1) està situat al final del carrer dels Esports. Per aquest 
motiu, s'ha optat per traçar un col·lector des d'aquest punt fins arribar a l'encreuament 
d'aquest camí amb la carretera C-53.  

Per altre banda, el punt d'abocament 2 (PA-2) queda molt allunyat de la parcel·la 
d'ubicació de l'EDAR, i fer un col·lector des d'allà resultaria molt costós. Per aquest 
motiu, s'ha optat per construir un nou col·lector que anirà des del pou de registre situat 
a la parcel·la que està ubicada al final del camí de Barbens fins a l'encreuament del 
camí de Lo Reguer amb la carretera C-53. 
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Al punt d'encreuament de la C-53, arribaran els dos col·lectors de les aigües residuals 
de les dues parts del municipi. Llavors, s'uniran en un nou col·lector d'iguals 
dimensions, i circularà per la carretera C-53 en sentit Balaguer fins arribar a l'entrada 
de l'EDAR. 

 

4. Estudi de traçat 
4.1. Col·lector d'entrada 

Les aigües residuals son transportades en làmina lliure i per gravetat pels col·lectors 
des dels actuals punts d'abocament  fins a l'arqueta d'arribada d'aigua bruta a l'EDAR. 
La seva traça es veu condicionada per diferents factors tal i com s'ha comentat 
anteriorment, i que han permès optar per la solució més viable. 

La traça del primer col·lector parteix del punt d’abocament actual PA-1 situat al final de 
carrer dels esports i circula paral·lela al camí de Lo Reguer fins arribar a l’encreuament 
entre aquest camí i la carretera C-53. D’altra banda, la traça del segon col·lector, 
parteix del pou de registre situat a la parcel·la que està a l’encreuament entre el camí 
de Barbens i la Travessia Joan Maragall. El pou de registre situat a aquesta parcel·la 
presenta les següents coordenades (41º 39’ 34’’ N; 1º 04’ 43’’ E). Des d’aquest pou es 
traça un nou col·lector paral·lel al camí existent fins arribar a la Travessia del Camí de 
Barbens. En aquest punt, el col·lector gira a l’esquerra i segueix la direcció de la 
carretera C-53 fins a trobar-se amb el primer col·lector. Un cop els dos col·lectors es 
troben, s’uneixen en una nova canonada que segueix la carretera C-53 en direcció 
Balaguer fins arribar a la parcel·la de la EDAR, per on el col·lector entra al P.K.117. 

Es considera important esmentar que en tot el seu traçat el col·lector compleix amb les 
limitacions geomètriques, topogràfiques i hidràuliques exigides per aquests casos, i a 
més, per tal de reduir costos a l’ajuntament durant la fase d’explotació (estació de 
bombament), tot el col·lector s’ha dissenyat en gravetat.  

4.2. Col·lector de retorn 

Per altra banda, el col·lector de retorn, també dissenyat per funcionar per gravetat, té 
una longitud de 94,34 metres i parteix de l'arqueta d'aigua tractada i arriba fins a la 
llera del riu Ondara, punt on retorna l'aigua tractada al medi. 

 

5. Càlculs hidràulics dels col·lectors 
En aquest apartat es realitza el càlcul dels col·lectors del projecte – col·lectors 
d’entrada i sortida de l’EDAR –, comprovant que per als cabals i diàmetres adoptats, 
els pendents màxims i mínims donen lloc a velocitats admissibles, dintre dels valors 
habituals i recomanables en aquest tipus d'infraestructures. 
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El dimensionament dels col·lectors d’entrada i sortida de l’EDAR s’ha dut a terme per a 
la situació de l’EDAR per l’any horitzó 2037 on es tractaran 365 m³/dia - veure Annex 
7. Cabals de disseny -. 
 
 
5.1. Descripció dels col·lectors 
 
S’han definit dos col·lectors, que per tal de facilitar la seva identificació s’han 
anomenat col·lector d’entrada i col·lector de retorn: 

5.1.1. Col·lector d’entrada 

L’aigua residual afluent a la planta depuradora arriba a través de dos col·lectors de 
nova construcció de PEAD corrugat de DN 400 mm que transporten les aigües 
residuals per gravetat i en làmina lliure. 

El primer dels col·lectors citats (col·lector 1) té el seu origen al punt d’abocament PA-1, 
mentre que el segon col·lector (col·lector 2) té el seu origen al pou de registre situat a 
la parcel·la ubicada al final del camí de Barbens. Aquests dos col·lectors, com s’ha 
comentat anteriorment, seran de PEAD corrugat de DN 400 mm i s’uniran al punt 
d’encreuament de la carretera C-53 en un nou col·lector (col·lector 3) de PEAD 
corrugat de DN 400 mm, per on circularan les aigües residuals provinents de tot el 
municipi. 

La longitud de la col·lector 1 serà de 442,48 m, la longitud del col·lector 2 serà de 
392,7 m i la longitud del col·lector 3 que serà de 285,25 m. 

 HINCA: Cal destacar, com ja s'ha comentat anteriorment a l'Annex 9. Estudi 
d'alternatives, la necessitat d'implantació de la hinca. L'estructura, que serà un 
tub de formigó prefabricat de 600 mm tindrà una longitud de 25 m situada entre 
els P.K. 415 i P.K. 400. Servirà de recobriment del col·lector 1 en el seu tram 
final, just abans de la connexió amb els altres dos. 
 

5.1.2. Col·lector de retorn 

El col·lector de retorn, de PEAD corrugat de DN 400 mm, parteix de l’arqueta d’aigua 
tractada de l’EDAR i arriba a un punt d’abocament al riu Ondara. 

El col·lector està format per una única alineació recta que té una longitud de 94,34 
metres i una pendent del 2,60%. 

5.1.3. Taula resum del traçat dels col·lectors 

A continuació es presenta una taula resum amb les característiques més importants 
del traçat de cada col·lector. 

 

 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
 

8 
 

 XARXA LONGITUD (m) PENDENT (%) COTA INICIAL – COTA 
FINAL (m) 

COL·LECTOR 
ENTRADA 

1 96,64 1,08 322,000 - 320,976 
345,84 0,72 320,976 - 318,500 

2 139,44 0,86 321,300 - 319,997 
253,26 0,60 319,997 - 318,500 

3 270,67 0,85 318,500 - 316,200 
14,58 1,37 316,200 - 316,000 

COL·LECTOR 
RETORN 4 94,34 2,60 317,450 – 315,000 

 
Taula 1. Taula resum del traçat dels col·lectors. 

 
5.2. Cabals adoptats 

Els cabals s’han adoptat seguint els següents criteris: 

 El cabal màxim correspon a 5 vegades el cabal mig de tractament de l’EDAR. 
 El cabal mínim correspon al 20% del cabal mig de tractament de l’EDAR. 

Per tant, segons la disposició dels col·lectors existeix la següent distribució de cabals: 

 Cabal màxim = 21,07 l/s. 
 Cabal mig = 4,21 l/s. 
 Cabal mínim = 0,84 l/s. 

 

5.3. Mètode de càlcul 

5.3.1. Col·lectors per gravetat 

Com a criteris bàsics per al dimensionament dels col·lectors en règim lliure es 
prendran: 
 

 S'ha establert fixar com a diàmetre mínim 400 mm (segons marca l’ACA com a 
diàmetre mínim de conducció per gravetat) a col·locar per evitar embussos. 

 
 Si no és possible arribar a la velocitat mínima, es preveuran inspeccions i 

neteges periòdiques dels col·lectors. 
 

 El grau màxim d'ompliment d'un col·lector no passarà del 80 % de la seva 
secció útil, és a dir, el flux circularà en làmina lliure. 
 

 El règim del flux serà estacionari o permanent i uniforme. 
 

Prenent com a dada de partida el diàmetre dels col·lectors i tenint en compte la 
pendent del tub en els seus diferents trams, es calcula el calat de l’aigua al tub, així 
com la seva velocitat pels diferents cabals considerats. La velocitat obtinguda no haurà 
d’ésser inferior a 0,25 m/s (a cabal mínim) per evitar problemes de sedimentació i no 
podrà ser superior als 3 m/s (a cabal màxim) per no afavorir el procés erosiu en la 
conducció. 
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Per al càlcul de la circulació dels col·lectors es fa servir la fórmula de Manning: 
 

ܫ =  
݊ଶ · ଶݒ 

ܴ
ସ/ଷ  

On: 

I = pendent (m/m) 

n = coeficient de Manning 

v = velocitat (m/s) 

Rh = Radi hidràulic de la secció (m) 

Rh = A/Pm = Superfície mullada (m2) / Perímetre mullat (m) 

 

Per a les conduccions en gravetat s’han triat canonades de PEAD corrugat de DN 400 
mm (n = 0,010). 

Els càlculs es realitzaran per als casos més desfavorables tant pel problema de la 
sedimentació com el de l’erosió. Es per això que es realitzarà la comprovació dels 
criteris citats anteriorment (velocitat mínima i velocitat màxima) de la següent manera: 
 

 Es comprova que amb el cabal mínim, per a cada tram de col·lector, amb el 
cabal i la pendent establerta, en cap cas no s’obté una velocitat inferior a 0,25 
m/s. 

 Es comprova que amb el cabal màxim, per a cada tram de col·lector, amb el 
cabal i la pendent establerta, en cap cas no s’obté una velocitat superior a 3 
m/s. 

 
 
Els càlculs s'han realitzat amb el programa FlowMaster, que és suficientment conegut i 
contrastat pel que la seva fiabilitat està demostrada. Les sortides d'aquest programa 
que justifiquen els resultats obtinguts, s'adjunten en forma de taula que acompanyen 
als càlculs. 
 

5.4. Càlculs hidràulics realitzats 

 
Per al càlcul dels col·lectors s’ha adoptat un diàmetre de 400 mil·límetres a tots els 
col·lectors que es disposen amb diferents pendents segons el tram, la topografia i els 
condicionants existents. A la següent taula, es mostren les dades d’entrada al 
programa FlowMaster per a cada col·lector, així com les diferents situacions a tenir en 
compte: 
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Col·lector Tram PK inici PK final Pendent 
% 

Cabal (m³/s) 

1 1 0,00 100,00 1,08 Qmáx = 6,33·10-3 m³/s 
Qmín = 2,53·10-4 m³/s 1 2 100.00 442,00 0,72 

2 3 0,00 140,00 0,86 Qmáx = 1,47·10-2 m³/s 
Qmín = 5,90·10-4 m³/s 2 4 140,00 393,00 0,60 

3 5 0,00 270,00 0,85 Qmáx = 2,11·10-2 m³/s 
Qmín = 8,44·10-4 m³/s 3 6 270,00 286,00 1,37 

4 7 0,00 94,00 2,60 Qmáx = 2,11·10-2 m³/s 
Qmín = 8,44·10-4 m³/s 

 
Taula 2. Dades d’entrada al programa FlowMaster i situacions de càlcul. 

 
A l’Apèndix 1. Càlculs hidràulics dels col·lectors es presenten els resultats obtinguts 
aplicant la metodologia anteriorment descrita, dels col·lectors d’entrada i de sortida de 
l’EDAR. 

 

6. Càlcul de la línia piezomètrica de l'EDAR 
 

6.1.  Introducció 

En aquests càlculs es defineix la línia piezomètrica de la línia d'aigua de l'estació 
depuradora, amb la finalitat de definir el funcionament hidràulic de la mateixa i les 
cotes de coronació de l'obra civil de cadascun dels elements que formen part del 
procés, adoptant un resguard de 0,5 m respecte al nivell líquid màxim. 

 

6.2. Càlcul de la línia piezomètrica 

Per a evitar problemes en l’explotació en quant a desbordament d’aigua en alguns 
elements és important realitzar un estudi de la línia piezomètrica de l’aigua en tot el 
procés de depuració de la mateixa. 

Partint d’una cota fixada al decantador secundari i tenint en compte les pèrdues a les 
conduccions a pressió i les alçades als vessadors associades al cabal corresponent, 
s’han anat obtenint les cotes d’aigua als diferents elements aigües amunt del punt 
establert. 

 6.2.1. Metodologia 

En funció de la connexió hidràulica entre diferents punts consecutius de la línia de 
procés, les formulacions utilitzades per al càlcul de les pèrdues són les que es 
descriuen a continuació: 

 Conduccions a pressió 

Les pèrdues entre dos punts units mitjançant una conducció en la que el flux circulant 
ho fa a pressió, es calculen aplicant la fórmula de Darcy-Weisbach: 
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L · 
g2

v · 
D
f  I·L H

2

LIN 
 

on: 

 

HLIN: Pèrdues linials a la conducció degudes a la fricció, en m. 

I: Pèrdues per unitat de longitud de la canonada, en m/m. 

f: Factor de fricció, depenent del tipus de moviment (laminar o turbulent). 

D: Diàmetre de la conducció, en m. 

v: Velocitat del fluxe, en m/s. 

g: Acceleració gravitatòria, en m/s2. 

L: Longitud de la conducció, en m. 

 

Per al càlcul del factor de fricció (f) existeixen diferents fórmules en funció del tipus de 
moviment: 

 

Per a moviment laminar : f=64/Re (Ec. de Poiseville) 

 

Per a moviment turbulent llis:     












51.2
Re·

log21 f
f  (Ec. Karman-Prandlt-1ª) 

 

Per a moviment turbulent mig: 












f
D

f Re·
51.2

71.3
/log21 

 (Ec. Colebrook) 

 

Per a moviment turbulent rugós     








Df /
71.3log21


 (Ec. Karman-Prandlt-2ª) 

On  és la rugositat absoluta de la conducció (en m) y Re és el número de Reynolds: 
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v·D  Re 

 

sent  la viscositat cinemàtica de l’aigua (10-6 m2/s). 

Per a realitzar un càlcul més ràpid, aquestes fórmules es presenten grafiades a l’àbac 
de Moody. 

A aquest valor de les pèrdues lineals s’ha d’afegir el corresponent a les pèrdues 
localitzades en colzes, vàlvules, etc..Segons dades experimentals el valor d’aquestes 
últimes poden prendre’s com  el 20% de les pèrdues lineals, quedant per tant com a 
valor final de pèrdues a la conducció: 

L · 
g2

v · 
D
f ·2.1 1.2·I·L H·2.0HH

2

LINLIN 
 

 Pèrdues en orificis 

Les pèrdues produïdes pel pas a través d’un orifici a una paret de separació entre dos 
dipòsits contigus és la següent: 

2

d A·C
Q·

2
1











g
H

 

sent, 
 

Q:  cabal de disseny (en m3/s) 

Cd: Coeficient de descàrrega (s’ha pres un valor general de 0,6) 

A: Àrea de l’orifici, en m2. 

 Pèrdues a vessadors 

El càlcul de pèrdues en vessadors depèn de la forma geomètrica d’aquests elements. 
A la planta depuradora objecte del present projecte s’han projectat dos tipus de 
vessadors: 

 Vessador rectangular de llavi fi 

Per aquest cas les pèrdues poden calcular-se mitjançant la següent fórmula: 

3
2

B 1.77·
Q  H 








 

on, 
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Q: cabal de vessament (m3/s) 

B: longitud de llavi de vessament (m) 

 Vessador triangular 

Per aquest cas les pèrdues poden calcular-se mitjançant la següent fórmula: 

5
2

2
 tg· ·2·g 8

Q · 15  H






























 

on, 

 

Q: cabal de disseny (m3/s) 

μ: factor de correcció  

g:  acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 

θ: angle del vessador 

 

En el cas del vessador perimetral del decantador secundari, l’angle del mateix es de 90º. 
En aquest cas la fórmula anterior es pot simplificar a: 
 

5
2

55.0
Q   H 








 

 

El vessament de l’aigua decantada es realitza pel perímetre del decantador de 
diàmetre 7 metres mitjançant la col·locació de 55 vessadors triangulars de 90º 
separats entre sí 40 cm. Amb tot, la fórmula anterior de pèrdues al vessament de 
l’aigua decantada queda definitivament com: 

 

5
2

55.0
126

Q 
  H
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 6.2.2. Resultats 

A l’Apèndix 2. Càlcul de la línia piezomètrica es presenten els resultats obtinguts 
aplicant la metodologia anteriorment descrita. 

Referent al tema del vessador de seguretat del pretractament, la cota mínima ha de 
ser 319,87 m. Per tal de tenir en compte les pèrdues per colmatació que poden tenir 
els tamisos i reixes s’adopta una cota de 320,57 m, superior a la mínima necessària. 
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CÀLCULS HIDRÀULICS DELS 
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Worksheet for Circular Channel
EDAR Anglesola - Col·lector 1

Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 1 (P.K. 0 - 100) Qmax
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.010800 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.01 m³/s

Results
Depth 0.04 m
Flow Area 0.01 m²
Wetted Perimeter 0.26 m
Top Width 0.24 m
Critical Depth 0.05 m
Percent Full 10.37 %
Critical Slope 0.003331 m/m
Velocity 0.92 m/s
Velocity Head 0.04 m
Specific Energy 0.08 m
Froude Number 1.75
Maximum Discharge 0.30 m³/s
Full Flow Capacity 0.28 m³/s
Full Flow Slope 0.000005 m/m
Flow is supercritical.
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EDAR Anglesola - Col·lector 1

Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 1 (P.K. 0 - 100) Qmin
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.010800 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.25e-3 m³/s

Results
Depth 0.01 m
Flow Area 0.73e-3 m²
Wetted Perimeter 0.12 m
Top Width 0.12 m
Critical Depth 0.01 m
Percent Full 2.29 %
Critical Slope 0.005188 m/m
Velocity 0.34 m/s
Velocity Head 0.01 m
Specific Energy 0.02 m
Froude Number 1.41
Maximum Discharge 0.30 m³/s
Full Flow Capacity 0.28 m³/s
Full Flow Slope 0.871971e-8 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 1 (P.K. 100 - 442) Qmax
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.007200 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.01 m³/s

Results
Depth 0.05 m
Flow Area 0.01 m²
Wetted Perimeter 0.28 m
Top Width 0.25 m
Critical Depth 0.05 m
Percent Full 11.42 %
Critical Slope 0.003331 m/m
Velocity 0.80 m/s
Velocity Head 0.03 m
Specific Energy 0.08 m
Froude Number 1.44
Maximum Discharge 0.25 m³/s
Full Flow Capacity 0.23 m³/s
Full Flow Slope 0.000005 m/m
Flow is supercritical.
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Worksheet for Circular Channel
EDAR Anglesola - Col·lector 1

Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 1 (P.K. 100 - 442) Qmin
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.007200 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.25e-3 m³/s

Results
Depth 0.01 m
Flow Area 0.84e-3 m²
Wetted Perimeter 0.13 m
Top Width 0.13 m
Critical Depth 0.01 m
Percent Full 2.51 %
Critical Slope 0.005188 m/m
Velocity 0.30 m/s
Velocity Head 0.46e-2 m
Specific Energy 0.01 m
Froude Number 1.16
Maximum Discharge 0.25 m³/s
Full Flow Capacity 0.23 m³/s
Full Flow Slope 0.871971e-8 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 2 (P.K. 0 - 140) Qmax
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.008600 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.01 m³/s

Results
Depth 0.07 m
Flow Area 0.01 m²
Wetted Perimeter 0.33 m
Top Width 0.30 m
Critical Depth 0.08 m
Percent Full 16.46 %
Critical Slope 0.003101 m/m
Velocity 1.09 m/s
Velocity Head 0.06 m
Specific Energy 0.13 m
Froude Number 1.63
Maximum Discharge 0.27 m³/s
Full Flow Capacity 0.25 m³/s
Full Flow Slope 0.000030 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 2 (P.K. 0 - 140) Qmin
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.008600 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.59e-3 m³/s

Results
Depth 0.01 m
Flow Area 0.14e-2 m²
Wetted Perimeter 0.15 m
Top Width 0.15 m
Critical Depth 0.02 m
Percent Full 3.58 %
Critical Slope 0.004558 m/m
Velocity 0.41 m/s
Velocity Head 0.01 m
Specific Energy 0.02 m
Froude Number 1.34
Maximum Discharge 0.27 m³/s
Full Flow Capacity 0.25 m³/s
Full Flow Slope 0.473308e-7 m/m
Flow is supercritical.



None FlowMaster  v4.1c
Page 1 of 1 11:41:49 Haestad Methods, Inc.    37 Brookside Road    Waterbury, CT 06708    (203) 755-1666

May 14, 2012 

EDAR Anglesola - Col·lector 2
Worksheet for Circular Channel

Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 2 (P.K. 140 - 393) Qmax
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.006000 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.01 m³/s

Results
Depth 0.07 m
Flow Area 0.02 m²
Wetted Perimeter 0.35 m
Top Width 0.31 m
Critical Depth 0.08 m
Percent Full 17.98 %
Critical Slope 0.003101 m/m
Velocity 0.96 m/s
Velocity Head 0.05 m
Specific Energy 0.12 m
Froude Number 1.38
Maximum Discharge 0.23 m³/s
Full Flow Capacity 0.21 m³/s
Full Flow Slope 0.000030 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 2 (P.K. 140 - 393) Qmin
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.006000 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.59e-3 m³/s

Results
Depth 0.02 m
Flow Area 0.16e-2 m²
Wetted Perimeter 0.16 m
Top Width 0.15 m
Critical Depth 0.02 m
Percent Full 3.89 %
Critical Slope 0.004558 m/m
Velocity 0.36 m/s
Velocity Head 0.01 m
Specific Energy 0.02 m
Froude Number 1.14
Maximum Discharge 0.23 m³/s
Full Flow Capacity 0.21 m³/s
Full Flow Slope 0.473308e-7 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 3 (P.K. 0 - 270) Qmax
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.008500 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.02 m³/s

Results
Depth 0.08 m
Flow Area 0.02 m²
Wetted Perimeter 0.37 m
Top Width 0.32 m
Critical Depth 0.10 m
Percent Full 19.66 %
Critical Slope 0.003049 m/m
Velocity 1.21 m/s
Velocity Head 0.07 m
Specific Energy 0.15 m
Froude Number 1.65
Maximum Discharge 0.27 m³/s
Full Flow Capacity 0.25 m³/s
Full Flow Slope 0.000061 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 3 (P.K. 0 - 270) Qmin
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.008500 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.84e-3 m³/s

Results
Depth 0.02 m
Flow Area 0.18e-2 m²
Wetted Perimeter 0.17 m
Top Width 0.16 m
Critical Depth 0.02 m
Percent Full 4.24 %
Critical Slope 0.004322 m/m
Velocity 0.46 m/s
Velocity Head 0.01 m
Specific Energy 0.03 m
Froude Number 1.37
Maximum Discharge 0.27 m³/s
Full Flow Capacity 0.25 m³/s
Full Flow Slope 0.967247e-7 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 3 (P.K. 270 - 286) Qmax
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.013700 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.02 m³/s

Results
Depth 0.07 m
Flow Area 0.01 m²
Wetted Perimeter 0.35 m
Top Width 0.30 m
Critical Depth 0.10 m
Percent Full 17.49 %
Critical Slope 0.003049 m/m
Velocity 1.43 m/s
Velocity Head 0.10 m
Specific Energy 0.17 m
Froude Number 2.07
Maximum Discharge 0.34 m³/s
Full Flow Capacity 0.32 m³/s
Full Flow Slope 0.000061 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 3 (P.K. 270 - 286) Qmin
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.013700 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.84e-3 m³/s

Results
Depth 0.02 m
Flow Area 0.16e-2 m²
Wetted Perimeter 0.16 m
Top Width 0.15 m
Critical Depth 0.02 m
Percent Full 3.79 %
Critical Slope 0.004321 m/m
Velocity 0.54 m/s
Velocity Head 0.01 m
Specific Energy 0.03 m
Froude Number 1.71
Maximum Discharge 0.34 m³/s
Full Flow Capacity 0.32 m³/s
Full Flow Slope 0.968856e-7 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 4 (P.K. 0 - 94) Qmax
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.026000 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.02 m³/s

Results
Depth 0.06 m
Flow Area 0.01 m²
Wetted Perimeter 0.32 m
Top Width 0.29 m
Critical Depth 0.10 m
Percent Full 14.97 %
Critical Slope 0.003049 m/m
Velocity 1.79 m/s
Velocity Head 0.16 m
Specific Energy 0.22 m
Froude Number 2.82
Maximum Discharge 0.47 m³/s
Full Flow Capacity 0.44 m³/s
Full Flow Slope 0.000061 m/m
Flow is supercritical.
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Project Description
Project File c:\docume~1\typsa\escrit~1\flowma~1\edar.fm2
Worksheet Col·lector 4 (P.K. 0 - 94) Qmin
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.010
Channel Slope 0.026000 m/m
Diameter 0.40 m
Discharge 0.84e-3 m³/s

Results
Depth 0.01 m
Flow Area 0.12e-2 m²
Wetted Perimeter 0.15 m
Top Width 0.14 m
Critical Depth 0.02 m
Percent Full 3.27 %
Critical Slope 0.004321 m/m
Velocity 0.68 m/s
Velocity Head 0.02 m
Specific Energy 0.04 m
Froude Number 2.30
Maximum Discharge 0.47 m³/s
Full Flow Capacity 0.44 m³/s
Full Flow Slope 0.968856e-7 m/m
Flow is supercritical.
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LÍNIA PIEZOMÈTRICA 
    

Cota aigua sortida canal del decantador 317,9 m 
    

Resguard 0,55 m 
    

Decantadors     
Numero de decantadors 1   
Cabal mig (m3/h) 15,17 m3/h 

0,004 m3/s 
Cabal punta (m3/h) 36,40 m3/h 

0,010 m3/s 
Vessador tipus    Triangular   
Angle vessament 90 º   
Espai entre vessadors 0,4 m 
Diàmetre decantador 7,00 m 
Nº vessadors 55   
Cabal mig per vessador  0,0001 m3/s 
Cabal punta per vessador  0,0002 m3/s 
Alçada sobre vessador per cabal mig 0,029 m 
Alçada sobre vessador per cabal punta 0,041 m 

    
Cota aigua  decantador     
A cabal mig 318,48 m 
A cabal punta 318,49 m 

    
Canonada de conexió decantador - reactor     
Longitud aproximada 3,5 m 
Diàmetre nominal 200 mm 
Espessor 7,7 mm 
Diàmetre interior 184,6 mm 
Velocitat a cabal mig 0,16 m/s 
Velocitat a cabal punta 0,38 m/s 
I a cabal mig (m/m) 0,0005   
I a cabal punta(m/m) 0,0005   
Perdues a cabal mig 0,002 m 
Perdues a cabal punta 0,002 m 

    
Cota minima aigua reactor biològic     
A cabal mig 318,48 m 
A cabal punta 318,49 m 

    
    
Longitud aproximada 3 m 
Diàmetre nominal 110 mm 
Espessor 4,2 mm 
Diàmetre interior 101,6 mm 
Velocitat a cabal mig 0,52 m/s 
Velocitat a cabal punta 1,25 m/s 
I a cabal mig (m/m) 0,003   
I a cabal punta(m/m) 0,014   
Perdues a cabal mig 0,010 m 
Perdues a cabal punta 0,050 m 

    



Cota arqueta sortida pretractament     
A cabal mig 318,49 m 
A cabal punta 318,54 m 

    
Resguard mínim (m) 0,1 
Cota del llavi vessador (m)            318,64 mm 
Resguards a cabal mig 0,15 m 
Resguards a cabal punta 0,10 m 

    
Amplada llavi vessador 0,4 m 
Alçada sobre vessador per cabal mig 0,03 m 
Alçada sobre vessador per cabal punta 0,06 m 

    
 Cota d'aigua canal pretractament a la zona de tamissos de fins   
A cabal mig 318,68 m 
A cabal punta 318,70 m 

    
Resguard mínim (m) 0,2 
Cota del llavi vessador (m)            318,90 mm 
Resguards a cabal mig 0,23 m 
Resguards a cabal punta 0,20 m 

    
Amplada llavi vessador 0,4 m 
Alçada sobre vessador per cabal mig 0,03 m 
Alçada sobre vessador per cabal punta 0,06 m 

    
 Cota d'aigua canal pretractament a la zona de reixa de gruixuts 
A cabal mig 318,93 m 
A cabal punta 318,96 m 

    
    

Resguard mínim (m) 0,05 
Cota del llavi vessador (m)            319,01 mm 
Resguards a cabal mig 0,08 m 
Resguards a cabal punta 0,05 m 

    
Amplada llavi vessador 0,4 m 
Alçada sobre vessador per cabal mig 0,03 m 
Alçada sobre vessador per cabal punta 0,06 m 

    
Cota d'aigua canal pretractament a la zona d'arribada     
A cabal mig 319,04 m 
A cabal punta 319,07 m 
 
Cota mínima de vessador de seguretat 319,09 m 
 
 
Cota de vessador de seguretat projectada 319,77 m 
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1. Introducció 
En aquest annex s’expliquen les eines i els mètodes utilitzats per a dur a terme el 
càlcul de l’estructura del reactor biològic, la sitja de fangs i l’obra d’entrada i 
pretractament de l’estació depuradora i d’aigües residuals del municipi d'Anglesola. 

Al final del mateix s’expliciten els resultats del càlcul realitzat. 

 

2. Eines i metodologia de càlcul 
 

2.1. Eines de càlcul 

Els dipòsits s’han calculat amb un programari específic que empra el mètode dels 
elements finits per al càlcul dels esforços de l’estructura. Conseqüentment, a efectes 
del càlcul es consideren els dipòsits com a estructures tridimensionals directament 
sense simplificacions. L'edifici de control s'ha calculat mitjançant el pragrama CYPE, 
mentre que el pretractament, la sitja de fangs i el reactor biològic, s'han calculat 
mitjançant SAP. Es tracta de programes que permeten el calcul dinàmic d'estructures 
mitjançant elements finits. 

 

Mentre que el programa CYPE calcula l’armadura necessària en cada posició en base 
a la sol·licitació més desfavorable en cada cas, el SAP calcula els esforzos que ha de 
soportar l'estructura. En aquest últim cas, per calcular l'armadura necessària per 
aquests esforzos s'ha utilitzat un prontuari virtual.   

 

Amb la finalitat d’optimitzar en el possible la quantitat d’armadura,  cal realitzar nous 
càlculs amb hipòtesis diferents que permetin determinar l’armadura necessària en els 
punts més elevats dels alçats dels diferents dipòsits. Tot això s’explica més endavant. 

 

2.2.  Materials 

Donat que l’ambient a què estan sotmeses les estructures és constituït per la classe 
d’exposició general IV i específica Qc, per a la determinació del tipus de formigó, el 
recobriment de les armadures i l’ample de fissura es prendrà, de cara a mantenir les 
correctes condicions de durabilitat, el criteri més estricte d’entre les dues, que 
correspon a la classe Qc. Per tant, la construcció dels dipòsits es realitzarà emprant els 
següents materials, d’acord amb la Instrucció EHE: 

 

Formigons estructurals: HA-35 / B / 20 / IV+Qc. 

Acers: B 500 S. 
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2.3.  Característiques dels materials a emprar 

Els materials involucrats en el procés de càlcul tenen les següents característiques 
físiques i constructives sense majorar: 

 Pes específic del formigó = 2,50 T/m3. 
 Resistència característica del formigó =35 N/mm2. 
 Límit elàstic de l’acer a tracció simple = 510 N/mm2. 
 Recobriment de les armadures = 4 cm. 
 Ample admissible de fissura = 0,10 mm. 
 Pes específic del líquid = 1,01 T/m3. 
 Pes específic de les terres = 1,80 T/m3. 
 Pes específic submergit de les terres = 1,15 T/m3. 
 Coeficient d’empenta lateral de les terres = 0,27 (corresponent a parets 

verticals, superfície de terres [ talús ] horitzontal, angle de fregament intern del 
terreny de 35º i angle de fregament entre terres i paret de 0º). 

 Coeficient de balast del terreny de fonamentació = 15.000 T/m3.  
 

2.4.  Normativa de referència 

El programa té en compte i aplica, per tal de calcular l’armat dels dipòsits les  següents 
normes i documents: 

1. Norma EHE-08 de formigó estructural. 

2. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, 
de Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras). 

3. “Hormigón armado”, de Jiménez Montoya et al. 

 

2.5.  Coeficients de majoració d’accions i minoració de la resistència 
dels materials 

S’ha considerat un control d’execució normal de les obres la qual cosa, d’acord amb 
l’esmentada Instrucció EHE-08, implica escollir els següents coeficients de majoració 
de càrregues: 

 

 Coeficient de majoració de les càrregues: s’ha considerat un valor de 1,35 per 
a les càrregues permanents i un valor de 1,5 per a les variables. 

 

D’acord també als criteris que dicta la EHE-08, els coeficients de minoració de la 
resistència dels materials són: 

 Coeficient minoració de la resistència del formigó: 1,50. 
 

 Coeficient de minoració de la resistència de l’acer: 1,15. 
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2.6.  Geometria dels dipòsits 

S’ha considerat les següents geometries a l’hora de realitzar els càlculs: 

 

Edifici de control 

Les característiques geomètriques que el defineixen, prenent com a origen d’alçades 
la base inferior de la solera, són les següents: 

 Tipus d’estructura: Edifici ractangular. 
 

 Edifici de control i lavabo: 
 

o Longitud exterior del costat 1 (incloent gruixos i paret) = 3,10 m (= 2,70 
+ 0,20 + 0,20 m). 

o Longitud exterior del costat 2 (incloent gruixos i paret) = 4,60 m (= 4,20 
+ 0,20 + 0,20 m). 

o Longitud interior del costat 1 = 2,70 m. 
o Longitud interior del costat 2 = 4,20 m. 
o Gruix de la solera = 0,40 m. 
o Alçada de la paret comptant des de la base inferior de la solera (incloent 

sostre) = 3,7 m (= 0,40 + 3,0 + 0,3 m) 
o Gruix de la paret = 0,2 m 
o Gruix del sostre = 0,3 m 

 
 Edifici de taller i quadres elèctrics: 

 
o Longitud exterior del costat 1 (incloent gruixos i paret) = 2,70 m (= 2,30 

+ 0,20 + 0,20 m). 
o Longitud exterior del costat 2 (incloent gruixos i paret) = 4,60 m (= 4,20 

+ 0,20 + 0,20 m). 
o Longitud interior del costat 1 = 2,30 m. 
o Longitud interior del costat 2 = 4,20 m. 
o Gruix de la solera = 0,40 m. 
o Alçada de la paret comptant des de la base inferior de la solera (incloent 

sostre) = 3,7 m (= 0,40 + 3,0 + 0,3 m) 
o Gruix de la paret = 0,2 m 
o Gruix del sostre = 0,3 m 

 
 Edifici de la sala de bufadors i grup de pressió: 

 
o Longitud exterior del costat 1 (incloent gruixos i paret) = 3,65 m (= 3,25 

+ 0,20 + 0,20 m). 
o Longitud exterior del costat 2 (incloent gruixos i paret) = 4,60 m (= 4,20 

+ 0,20 + 0,20 m). 
o Longitud interior del costat 1 = 3,25 m. 
o Longitud interior del costat 2 = 4,20 m. 
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o Gruix de la solera = 0,40 m. 
o Alçada de la paret comptant des de la base inferior de la solera (incloent 

sostre) = 5,1 m (= 0,40 + 4,4 + 0,3 m) 
o Gruix de la paret = 0,2 m 
o Gruix del sostre = 0,3 m 

 

Reactor biològic-decantador 

Les característiques geomètriques que el defineixen, prenent com a origen d’alçades 
la base inferior de la solera, són les següents: 

 Tipus d’estructura: dipòsit cilíndric. 
 

 Diàmetre de la solera total màxim = 12,16 m (= 11,56 + 0,30 + 0,30 m). 
 

 Diàmetre interior del reactor = 10,86 m. 
 

 Gruix de la solera = 0,40 m. 
 

 Alçada de la paret comptant des de la base inferior de la solera= 6,02 m ( = 
5,62 + 0,40 m). 
 

 Gruix de la paret = 0,35 m. 
 

 Alçada de terres comptant des de la base inferior de la solera = 6,02 m ( = 5,62 
+ 0,40 m, corresponent a dipòsit totalment enterrat). 
 

 Nivell màxim del líquid, comptant des de la base inferior de la solera = 5,40 m 
(realment hi ha una alçada de líquid de 5,00 m). 

 

Sitja de fangs 

Les característiques geomètriques que la defineixen, prenent com a origen d’alçades 
la base inferior de la solera, són les següents: 

 Tipus d’estructura: dipòsit de planta quadrada. 
 

 Longitud exterior dels costats (incloent gruixos de paret) = 3,60 m (= 3,00 + 
0,30 + 0,30 m). 
 

 Longitud interior dels costats = 3,00 m. 
 

 Gruix de la solera = 0,30 m. 
 

 Alçada de la paret comptant des de la base inferior de la solera= 4,13 m ( = 
3,83 + 0,30 m). 
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 Gruix de la paret = 0,30 m. 
 Alçada de terres comptant des de la base inferior de la solera = 2,30 m (dipòsit 

totalment enterrat). 
 

 Nivell màxim del líquid, comptant des de la base inferior de la solera = 3,73 m 
(realment hi ha una alçada de líquid de 3,33 m). 
 

Igualment, i d’una forma simplificada es modela l’obra d’entrada annexa a la sitja com 
un altre dipòsit amb les següents característiques: 

 

Pretractament 

Les característiques geomètriques que la defineixen, prenent com a origen d’alçades 
la base inferior de la solera, són les següents: 

 Tipus d’estructura: dipòsit de planta rectangular. 
 

 Longitud exterior del costat 1 (incloent gruixos de paret) = 6,50 m (= 5,90 + 
0,30 + 0,30 m). 
 

 Longitud exterior del costat 2 (incloent gruixos de paret) = 2,70 m (= 2,10 + 
0,30 + 0,30 m). 

 Longitud interior del costat 1 = 5,90 m. 
 

 Longitud interior del costat 2 = 2,10 m. 
 

 Gruix de la solera = 0,30 m. 
 

 Alçada de la paret comptant des de la base inferior de la solera= 2,40 m. 
 

 Gruix de la paret = 0,30 m. 
 

 Alçada de terres comptant des de la base inferior de la solera = 2,40 m (dipòsit 
totalment enterrat). 
 

 Nivell màxim del líquid, comptant des de la base inferior de la solera = 1,80 m. 
 

 

 

 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
 

10 
 

Arqueta doble annexa al rector biològic 

Les característiques geomètriques que la defineixen, prenent com a origen d’alçades 
la base inferior de la solera, són les següents: 

 Tipus d’estructura: dipòsit de planta rectangular. 
 

 Longitud exterior del costat 1 (incloent gruixos de paret) = 1,40 m (= 0,90 + 
0,25 + 0,25 m). 
 

 Longitud exterior del costat 2 (incloent gruixos de paret) = 2,80 m (= 2,30 + 
0,25 + 0,25 m). 

 Longitud interior del costat 2 = 2,30 m. 
 

 Gruix de la solera = 0,25 m. 
 

 Alçada de la paret comptant des de la base inferior de la solera= 2,15 m. 
 

 Gruix de la paret = 0,25 m. 
 

 Alçada de terres comptant des de la base inferior de la solera = 2,15 m (dipòsit 
totalment enterrat). 
 

 Nivell màxim del líquid, comptant des de la base inferior de la solera = 2,15 m. 

 

2.7.  Procés de càlcul 

Per al càlcul de l’armat de les estructures s’han considerat les següents càrregues: 

 Pes propi 
 Càrregues del terreny 
 Empenta de l’aigua 
 Sobrecàrrega dels vehicles 

Les combinacions d’accions implementades al programari han estat: 

 En Estat límit últim (ELU) 

ELU_01: 1,35 Pespropi + 1,50 Terreny 

ELU_02: 1,35 Pespropi + 1,50 Terreny + 1,50 Vehicles 

ELU_03: 1,35 Pespropi + 1,50 Terreny + 1,50 Aigua 

ELU_04: 1,35 Pespropi + 1,50 Terreny + 1,00 Aigua 

ELU_05: 1,00 Pespropi + 1,00 Terreny + 1,50 Aigua 

ELU_06: ELU_03 + 0,90 Vehicles 
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ELU_07: ELU_04 + 1,50 Vehicles 

ELU_08: ELU_04 + 0,90 Vehicles 

En aques cas, per a les accions variables sel’s hi ha aplicat un valor de ߰0 de 0,6. 

 En Estat límit de servei (ELS) 

ELF_01: 1,00 Pespropi + 1,00 Terreny 

ELF_02: ELF_01 + 0,20 Vehicles  

ELF_03: ELF_01 + 0,20 Aigua 

ELF_04: ELF_01 + 0,20 Vehicles + 0,20 Aigua 

En aquest cas com que només s’estudiarà la fisuració en armats utilitzarem la 
combinació quasipermanent. Per aquest tipus de fisuració el coeficient ߰2 = 0,2.  

 

Consideracions de càlcul  

 

 Programari CYPE 

L’análisi de solicitacions mitjançant el programa CYPE es realitza a través d’un càlcul 
espacial en 3D, per mètodes matricials de rigideza, formant elements que defineixen 
l’estructura; pilars, pantalles, formigó armat, murs, bigues i forjats. 

S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant sis graus 
de llibertat, i es crea la hipotesis d’indeformabilitat del pla de cada planta, per a simular 
el comportament rígid del forjat, impedint els desplaçaments relatius entre nusos. Per 
tant, cada planta només podrà girar i desplaçarse en el seu conjunt (tres graus de 
llibertat). 

Quan en una mateixa planta existeixin zones independents, es considerarà cadascuna 
d’aquestes com una part diferent de cara a la indeformabilitat d’aquesta zona i no es 
tindrà en compte en el seu conjunt. Per tant, les plantes es comportaran com plans 
indeformables e independents. Un pilar no connectat es considerarà com a zona 
independent. 

Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic i es suposa un 
comportament lineal dels materials, i per tant, un càlcul de primer ordre de cara a 
l’obtenció de desplaçaments i esforços. 

 

 Programari SAP 

Els models SAP contemplen una sèrie de plantilles predeterminades que permeten 
generar la geometria dels mateixos de forma ràpida i eficient. D’altra banda, També 
compte amb un sistema especial de línies de referència (Grid Lines) associades a un 
determinat sistema de coordenades (cartesià o cilíndric) que serveixen de guia per a 
establir cadascun dels elements que formen el model. SAP determina a través dels 
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elements finits la resposta en termes de forces, esforços i deformades en elements 
d’àrea i sòlids, presentant una sortida gràfica i per taules. 

Al programari SAP es necessari establir un mesh (discretització) degut a que la solució 
dels objectes d’àrea està basada en el mètode dels elements finits. 

El mètode dels elements finits es basa en transformar un medi continu en un model 
discret aproximat. Aquesta transformació s’aconsegueix generant una discretització del 
model, es a dir, es divideix el model en un nombre finit de parts denominades 
“Elements”, on el comportament s’especifica mitjançant un nombre finit de paràmetres 
associats a punts característics denominats “Nodes”. Els nodes son els punts d’unió 
dels elements amb els adjacents. 

 

Figura 1. Discretització del model. 

El comportament a l’interior de cada element queda definit a partir del comportament 
dels nodes mitjançant les correctes Funcions d’interpolació o funcions de forma. El 
comportament del que passa a l’interior del cos aproximat, s’obté mitjançant la 
interpolació de valors coneguts als nodes. Es per tant, una aproximació dels valors 
d’una funció a partir del coneixement d’un nombre determinat i finit de punts. 

 

3.  RESULTATS 
A continuació es resumeix els resultats obtinguts pel programa, i que s’exposen 
íntegrament a l’apartat següent: 

 

Armat de l’edifici de control 

Solera, cara inferior: barres  16 a 20 cm a les dues direccions. 

Solera, cara superior: barres  16 a 20 cm a les dues direccions. 

Armadura pilars: 4  12 d’armadura vertical i cercols de   6 a 15 cm. 
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Alçat, armadura de les bigues:  Armadura superior: 2   10.  

             Armadura inferior: 2    12. 

             Cercols    6 a 20 cm.   
    

Armat del reactor biològic 

Solera, cara inferior: barres  16 a 20 cm a les dues direccions. 

Solera, cara superior: barres  16 a 20 cm a les dues direccions. 

Alçat, armadura horitzontal exterior: barres  16 a 25 cm a les dues direccions.  

Alçat, armadura horitzontal interior: barres  16 a 25 cm a les dues direccions.  

Alçat, armadura vertical exterior: barres  16 separades 25 cm. 

Alçat, armadura d’espera i connexió, exterior: barres  16 separades 25 cm. 

Alçat, armadura vertical interior: barres  16 separades 25 cm. 

Alçat, armadura d’espera i connexió, interior: barres  16 separades 25 cm. 

 

Armat de la sitja de fangs 

Solera, cara inferior: barres  16 a 20 cm a les dues direccions. 

Solera, cara superior: barres  16 a 20 cm a les dues direccions. 

Alçat, armadura horitzontal exterior:  barres  16 a 25 cm. 

Alçat, armadura horitzontal interior:  barres  16 a 25 cm. 

Alçat, armadura horitzontal de connexió entre cares contígües: barres  16 a 25 cm. 

Alçat, armadura vertical exterior: barres  16 separades 25 cm. 

Alçat, armadura d’espera i connexió, exterior: barres  16 separades 25 cm. 

Alçat, armadura vertical interior: barres  16 separades 25 cm. 

Alçat, armadura d’espera i connexió, interior: barres  16 separades 25 cm. 

 

Armat de l’obra d’entrada i pretractament 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
 

14 
 

Solera, cara inferior: barres  16 a 25 cm a les dues direccions. 

Solera, cara superior: barres  16 a 25 cm a les dues direccions. 

Alçat, armadura horitzontal exterior: barres  16 a 25 cm. 

Alçat, armadura horitzontal interior: barres  16 a 25 cm. 

Alçat, armadura horitzontal de connexió entre cares contígües: barres  16 a 25 cm. 

Alçat, armadura vertical exterior: barres  16 separades 25 cm. 

Alçat, armadura d’espera i connexió, exterior: barres  16 separades 25 cm. 

Alçat, armadura vertical interior: barres  16 separades 25 cm. 

Alçat, armadura d’espera i connexió, interior: barres  16 separades 25 cm. 

 

Armat de l’arqueta annexa al reactor biològic 

Solera, cara inferior: barres  12 a 20 cm a les dues direccions. 

Solera, cara superior: barres  12 a 20 cm a les dues direccions. 

Alçat, armadura horitzontal exterior: barres  12 a 20 cm. 

Alçat, armadura horitzontal interior: barres  12 a 20 cm. 

Alçat, armadura horitzontal de connexió entre cares contígües: barres  12 a 20 cm. 

Alçat, armadura vertical exterior: barres  12 separades 20 cm. 

Alçat, armadura d’espera i connexió, exterior: barres  12 separades 20 cm. 

Alçat, armadura vertical interior: barres  12 separades 20 cm. 

Alçat, armadura d’espera i connexió, interior: barres  12 separades 20 cm. 

 

A continuació s’adjunten els Apèndixs 1 i 2 on es mostren els resultats obtinguts.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1.  

CÀLCULS EDIFICI DE CONTROL



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLISTAT DE DADES DE L'OBRA 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2012

Número de licencia: 83517

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Proyecto Final de Carrera 

Clave: Planta_Depuracion

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Forjados de viguetas: EHE-08

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Forjado 2 1.0 2.0

Forjado 1 1.0 2.0

Cimentación 0.0 0.0

4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: C

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y

qb

(kN/m²)
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.52 0.46 0.70 -0.38 0.91 0.80 -0.46
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Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 5.00 10.00

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Coeficientes de Cargas

    +X: 1.00            -X:1.00

    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

Forjado 2 3.267 7.636

Forjado 1 14.026 32.780

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

 

4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo

 

 

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Carga permanente

Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

 

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

Listado de datos de la obra
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- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente

Qk Acción variable

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable

Carga permanente (G) 1.000 1.000

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000
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6.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis

G Carga permanente

Qa Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+

V(+X exc.-) Viento +X exc.-

V(-X exc.+) Viento -X exc.+

V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1 1.000
2 1.350

3 1.000 1.500

4 1.350 1.500

5 1.000 1.500

6 1.350 1.500

7 1.000 1.050 1.500

8 1.350 1.050 1.500

9 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.500 0.900

11 1.000 1.500

12 1.350 1.500

13 1.000 1.050 1.500

14 1.350 1.050 1.500

15 1.000 1.500 0.900

16 1.350 1.500 0.900

17 1.000 1.500
18 1.350 1.500

19 1.000 1.050 1.500

20 1.350 1.050 1.500

21 1.000 1.500 0.900

22 1.350 1.500 0.900

23 1.000 1.500

24 1.350 1.500
25 1.000 1.050 1.500

26 1.350 1.050 1.500

27 1.000 1.500 0.900

28 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.500

30 1.350 1.500

31 1.000 1.050 1.500

32 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.500 0.900

34 1.350 1.500 0.900

35 1.000 1.500

36 1.350 1.500
37 1.000 1.050 1.500

38 1.350 1.050 1.500

39 1.000 1.500 0.900

40 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.500

42 1.350 1.500
43 1.000 1.050 1.500

44 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.500 0.900

46 1.350 1.500 0.900

47 1.000 1.500

48 1.350 1.500

49 1.000 1.050 1.500

50 1.350 1.050 1.500

51 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.500 0.900
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000

2 1.600

3 1.000 1.600

4 1.600 1.600

5 1.000 1.600

6 1.600 1.600

7 1.000 1.120 1.600

8 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.600 0.960

10 1.600 1.600 0.960

11 1.000 1.600

12 1.600 1.600

13 1.000 1.120 1.600

14 1.600 1.120 1.600

15 1.000 1.600 0.960

16 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.600

18 1.600 1.600

19 1.000 1.120 1.600

20 1.600 1.120 1.600

21 1.000 1.600 0.960

22 1.600 1.600 0.960

23 1.000 1.600
24 1.600 1.600

25 1.000 1.120 1.600

26 1.600 1.120 1.600

27 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 0.960

29 1.000 1.600

30 1.600 1.600

31 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.120 1.600

33 1.000 1.600 0.960

34 1.600 1.600 0.960

35 1.000 1.600
36 1.600 1.600

37 1.000 1.120 1.600

38 1.600 1.120 1.600

39 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 0.960

41 1.000 1.600
42 1.600 1.600

43 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.120 1.600

45 1.000 1.600 0.960

46 1.600 1.600 0.960

47 1.000 1.600

48 1.600 1.600

49 1.000 1.120 1.600

50 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.600 0.960

52 1.600 1.600 0.960
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Desplazamientos

Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000

2 1.000 1.000

3 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000

5 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000

7 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000

11 1.000 1.000

12 1.000 1.000 1.000

13 1.000 1.000

14 1.000 1.000 1.000

15 1.000 1.000

16 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000

18 1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

2 Forjado 2 2 Forjado 2 1.00 4.56

1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.56 3.56

0 Cimentación 0.00

 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo

P1 (  0.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P2 (  0.00,  4.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P3 (  2.90,  4.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P4 (  2.90,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P5 (  5.40,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P6 (  5.40,  4.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P7 (  8.85,  4.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P8 (  8.85, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Cabeza        Pie

Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y

P1,P2,P3,P4 1 0.25x0.25 0.30         1.00 1.00         1.00

P5,P6,P7,P8 2 0.25x0.25 0.30         1.00 1.00         1.00

1 0.25x0.25 1.00         1.00 1.00         1.00

 

10.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados

Nombre Descripción

20/70 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 20 cm
Espesor capa compresión: 4 cm
Intereje: 70 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.0857 m³/m²
Peso propio: 2.97 kN/m²
Incremento del ancho del nervio: 3 cm
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada
Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta

11.- MATERIALES UTILIZADOS

11.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-30; fck = 30 MPa; γc = 1.50

11.2.- Aceros por elemento y posición

11.2.1.- Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.15

11.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Aceros conformados  S235 235 210

Aceros laminados  S275 275 210

Listado de datos de la obra
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1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones
HA-30; fck = 30 MPa; γc = 1.50

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Aceros conformados  S235 235 210

Aceros laminados  S275 275 210

2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS

2.1.- Pilares
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Armaduras:

Primer sumando: Armadura de esquina.

Segundo sumando: Armadura de cara X.

Tercer sumando: Armadura de cara Y.

Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe
consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que
puede consultar en opciones y despiece de pilares.

H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio.

Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'.

Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'.

Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden y excentricidad adicional por pandeo.

Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden (no incluye pandeo).

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m) Armaduras Estribos

H
(m)

Hpx
(m)

Hpy
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

P1 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.02 3.02 3.02 38.7 2.1 19.5 38.7 2.1 19.5

P2 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.02 3.02 3.02 38.7 2.1 19.5 38.7 2.1 19.5

P3 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.02 3.02 3.02 65.1 0.5 18.3 65.1 0.5 18.3

P4 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.02 3.02 3.02 65.1 0.5 18.3 65.1 0.5 18.3

P5 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 0.46 0.46 0.46 36.8 9.6 8.2 36.8 9.6 8.2

Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.02 3.02 3.02 83.3 1.7 19.9 83.3 1.7 19.9

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m) Armaduras Estribos

H
(m)

Hpx
(m)

Hpy
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

P6 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 0.46 0.46 0.46 36.8 9.6 8.2 36.8 9.6 8.2

Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.02 3.02 3.02 83.3 1.7 19.9 83.3 1.7 19.9

P7 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 4.02 4.02 4.02 42.0 8.0 11.3 42.0 8.0 11.3

Forjado 1 25x25  0.00/3.56 4Ø12 Ø6c/15 cm 4.02 4.02 4.02 50.3 5.2 14.1 50.3 5.2 14.1

P8 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 4.02 4.02 4.02 42.0 8.0 11.3 42.0 8.0 11.3

Forjado 1 25x25  0.00/3.56 4Ø12 Ø6c/15 cm 4.02 4.02 4.02 50.3 5.2 14.1 50.3 5.2 14.1

3.- COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A CORTANTE EN PILARES
DE HORMIGÓN

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Armaduras:

Primer sumando: Armadura de esquina.

Segundo sumando: Armadura de cara X.

Tercer sumando: Armadura de cara Y.

Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe
consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que
puede consultar en opciones y despiece de pilares.

Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinación que produce el estado de
tensiones tangenciales más desfavorable.

Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción]

Vsdx, Vsdy: Cortante de cálculo en cada dirección

Vrd1x, Vrd1y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma (en cada dirección)

Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (en cada dirección)

Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CCi):

Origen de los esfuerzos pésimos:

G: Sólo gravitatorias

GV: Gravitatorias + viento

GS: Gravitatorias + sismo

GVS: Gravitatorias + viento + sismo

Cumple:

Sí: Indica que el valor de CCi es ≤ 1 para las dos comprobaciones

No: Indica que el valor de CCi es > 1 para alguna de las dos comprobaciones o que la separación de
estribos es mayor que la exigida por la norma

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Armaduras Estribos

Pésimos
CumpleNsd

(kN)
Vsdx
(kN)

Vrd1x
(kN)

Vrd2x
(kN)

Vsdy
(kN)

Vrd1y
(kN)

Vrd2y
(kN) CC1 CC2 Origen

P1 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 32.45 -1.46 312.00 56.52 9.51 312.00 56.52 0.03 0.17 GV Sí
P2 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 32.45 -1.46 312.00 56.52 -9.51 312.00 56.52 0.03 0.17 GV Sí
P3 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 58.88 0.38 312.00 59.82 -9.05 312.00 59.82 0.03 0.15 GV Sí
P4 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 58.88 0.38 312.00 59.82 9.05 312.00 59.82 0.03 0.15 GV Sí
P5 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 41.17 -3.87 312.00 57.61 15.96 312.00 57.61 0.05 0.29 GV Sí

Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 54.85 -0.68 312.00 59.32 11.75 312.00 59.32 0.04 0.20 GV Sí
P6 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 41.17 -3.87 312.00 57.61 -15.96 312.00 57.61 0.05 0.29 GV Sí

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Armaduras Estribos

Pésimos
CumpleNsd

(kN)
Vsdx
(kN)

Vrd1x
(kN)

Vrd2x
(kN)

Vsdy
(kN)

Vrd1y
(kN)

Vrd2y
(kN) CC1 CC2 Origen

Forjado 1 25x25  0.00/3.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 54.85 -0.68 312.00 59.32 -11.75 312.00 59.32 0.04 0.20 GV Sí
P7 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 41.97 3.28 312.00 57.71 -4.53 312.00 57.71 0.02 0.10 GV Sí

Forjado 1 25x25  0.00/3.56 4Ø12 Ø6c/15 cm 42.92 3.28 312.00 57.83 -6.53 312.00 57.83 0.02 0.13 GV Sí
P8 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 4Ø12 Ø6c/15 cm 41.97 3.28 312.00 57.71 4.53 312.00 57.71 0.02 0.10 GV Sí

Forjado 1 25x25  0.00/3.56 4Ø12 Ø6c/15 cm 42.92 3.28 312.00 57.83 6.53 312.00 57.83 0.02 0.13 GV Sí

4.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P1 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

23.2
2.6

-1.3
-1.2
1.3
1.2

-2.9
-3.1
2.9
3.1

2.1
0.4

-3.9
-4.2
3.9
4.2

-0.0
0.8
0.0

-0.8

1.5
0.1

-0.3
0.3
0.3

-0.3
-10.0
-11.6
10.0
11.6

1.3
0.2

-1.8
-1.9
1.8
1.9

-0.0
0.4
0.0

-0.4

1.1
0.1

-0.1
0.1
0.1

-0.1
-4.6
-5.3
4.6
5.3

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

18.6
2.6

-1.3
-1.2
1.3
1.2

-2.9
-3.1
2.9
3.1

-1.8
-0.3
1.5
1.6

-1.5
-1.6
0.0

-0.3
-0.0
0.3

-1.8
-0.2
0.1

-0.1
-0.1
0.1
3.9
4.5

-3.9
-4.5

1.3
0.2

-1.8
-1.9
1.8
1.9

-0.0
0.4
0.0

-0.4

1.1
0.1

-0.1
0.1
0.1

-0.1
-4.6
-5.3
4.6
5.3

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P2 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

23.2
2.6

-1.2
-1.3
1.2
1.3
2.9
3.1

-2.9
-3.1

2.1
0.4

-4.2
-3.9
4.2
3.9
0.0

-0.8
-0.0
0.8

-1.5
-0.1
-0.3
0.3
0.3

-0.3
-10.0
-11.6
10.0
11.6

1.3
0.2

-1.9
-1.8
1.9
1.8
0.0

-0.4
-0.0
0.4

-1.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-4.6
-5.3
4.6
5.3

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

18.6
2.6

-1.2
-1.3
1.2
1.3
2.9
3.1

-2.9
-3.1

-1.8
-0.3
1.6
1.5

-1.6
-1.5
-0.0
0.3
0.0

-0.3

1.8
0.2
0.1

-0.1
-0.1
0.1
3.9
4.5

-3.9
-4.5

1.3
0.2

-1.9
-1.8
1.9
1.8
0.0

-0.4
-0.0
0.4

-1.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-4.6
-5.3
4.6
5.3

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P3 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

45.1
6.3

-1.7
-1.6
1.7
1.6
3.0
2.9

-3.0
-2.9

0.6
0.1

-4.7
-4.4
4.7
4.4
0.0

-0.9
-0.0
0.9

-1.8
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-10.1
-10.5
10.1
10.5

0.2
0.0

-2.3
-2.1
2.3
2.1
0.0

-0.4
-0.0
0.4

-1.3
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-4.6
-4.8
4.6
4.8

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

40.4
6.3

-1.7
-1.6
1.7
1.6
3.0
2.9

-3.0
-2.9

0.0
-0.0
2.2
2.1

-2.2
-2.1
-0.0
0.4
0.0

-0.4

2.2
0.2
0.0

-0.0
-0.0
0.0
3.9
4.1

-3.9
-4.1

0.2
0.0

-2.3
-2.1
2.3
2.1
0.0

-0.4
-0.0
0.4

-1.3
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-4.6
-4.8
4.6
4.8

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P4 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

45.1
6.3

-1.6
-1.7
1.6
1.7

-3.0
-2.9
3.0
2.9

0.6
0.1

-4.4
-4.7
4.4
4.7

-0.0
0.9
0.0

-0.9

1.8
0.1

-0.1
0.1
0.1

-0.1
-10.1
-10.5
10.1
10.5

0.2
0.0

-2.1
-2.3
2.1
2.3

-0.0
0.4
0.0

-0.4

1.3
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-4.6
-4.8
4.6
4.8

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

40.4
6.3

-1.6
-1.7
1.6
1.7

-3.0
-2.9
3.0
2.9

0.0
-0.0
2.1
2.2

-2.1
-2.2
0.0

-0.4
-0.0
0.4

-2.2
-0.2
0.0

-0.0
-0.0
0.0
3.9
4.1

-3.9
-4.1

0.2
0.0

-2.1
-2.3
2.1
2.3

-0.0
0.4
0.0

-0.4

1.3
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-4.6
-4.8
4.6
4.8

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P5 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

26.2
3.9

-1.3
-1.3
1.3
1.3

-1.9
-1.8
1.9
1.8

-5.7
-1.0
1.0
1.1

-1.0
-1.1
-0.0
-0.5
0.0
0.5

3.5
0.3

-0.1
0.1
0.1

-0.1
2.5
2.1

-2.5
-2.1

2.1
0.4

-0.9
-0.9
0.9
0.9

-0.0
-0.4
0.0
0.4

8.7
0.8

-0.1
0.1
0.1

-0.1
-1.7
-2.2
1.7
2.2

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

25.5
3.9

-1.3
-1.3
1.3
1.3

-1.9
-1.8
1.9
1.8

-6.7
-1.2
1.4
1.5

-1.4
-1.5
0.0

-0.3
-0.0
0.3

-0.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
3.3
3.1

-3.3
-3.1

2.1
0.4

-0.9
-0.9
0.9
0.9

-0.0
-0.4
0.0
0.4

8.7
0.8

-0.1
0.1
0.1

-0.1
-1.7
-2.2
1.7
2.2

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

Forjado 1 25x25  0.00/3.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

48.8
6.5
1.6
1.6

-1.6
-1.6
-7.1
-7.3
7.1
7.3

1.1
0.2

-5.1
-5.5
5.1
5.5

-0.0
1.1
0.0

-1.1

0.5
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-12.7
-12.1
12.7
12.1

0.6
0.1

-3.0
-3.3
3.0
3.3

-0.0
0.7
0.0

-0.7

0.5
0.0
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-7.5
-7.1
7.5
7.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

44.2
6.5
1.6
1.6

-1.6
-1.6
-7.1
-7.3
7.1
7.3

-0.9
-0.2
4.1
4.4

-4.1
-4.4
0.0

-0.9
-0.0
0.9

-0.9
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
10.0
9.4

-10.0
-9.4

0.6
0.1

-3.0
-3.3
3.0
3.3

-0.0
0.7
0.0

-0.7

0.5
0.0
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-7.5
-7.1
7.5
7.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P6 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

26.2
3.9

-1.3
-1.3
1.3
1.3
1.9
1.8

-1.9
-1.8

-5.7
-1.0
1.1
1.0

-1.1
-1.0
0.0
0.5

-0.0
-0.5

-3.5
-0.3
-0.1
0.1
0.1

-0.1
2.5
2.1

-2.5
-2.1

2.1
0.4

-0.9
-0.9
0.9
0.9
0.0
0.4

-0.0
-0.4

-8.7
-0.8
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-1.7
-2.2
1.7
2.2

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

25.5
3.9

-1.3
-1.3
1.3
1.3
1.9
1.8

-1.9
-1.8

-6.7
-1.2
1.5
1.4

-1.5
-1.4
-0.0
0.3
0.0

-0.3

0.5
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
3.3
3.1

-3.3
-3.1

2.1
0.4

-0.9
-0.9
0.9
0.9
0.0
0.4

-0.0
-0.4

-8.7
-0.8
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-1.7
-2.2
1.7
2.2

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

Forjado 1 25x25  0.00/3.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

48.8
6.5
1.6
1.6

-1.6
-1.6
7.1
7.3

-7.1
-7.3

1.1
0.2

-5.5
-5.1
5.5
5.1
0.0

-1.1
-0.0
1.1

-0.5
-0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-12.7
-12.1
12.7
12.1

0.6
0.1

-3.3
-3.0
3.3
3.0
0.0

-0.7
-0.0
0.7

-0.5
-0.0
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-7.5
-7.1
7.5
7.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

44.2
6.5
1.6
1.6

-1.6
-1.6
7.1
7.3

-7.1
-7.3

-0.9
-0.2
4.4
4.1

-4.4
-4.1
-0.0
0.9
0.0

-0.9

0.9
0.1

-0.1
0.1
0.1

-0.1
10.0
9.4

-10.0
-9.4

0.6
0.1

-3.3
-3.0
3.3
3.0
0.0

-0.7
-0.0
0.7

-0.5
-0.0
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-7.5
-7.1
7.5
7.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P7 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

25.6
3.8
1.2
1.3

-1.2
-1.3
2.9
2.6

-2.9
-2.6

4.2
0.8
1.8
1.7

-1.8
-1.7
-0.0
0.2
0.0

-0.2

1.9
0.2

-0.1
0.1
0.1

-0.1
4.3
3.7

-4.3
-3.7

-2.1
-0.4
-0.8
-0.7
0.8
0.7
0.0

-0.2
-0.0
0.2

-0.9
-0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-2.1
-1.6
2.1
1.6

0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0

24.9
3.8
1.2
1.3

-1.2
-1.3
2.9
2.6

-2.9
-2.6

5.2
0.9
2.2
2.0

-2.2
-2.0
-0.0
0.3
0.0

-0.3

2.4
0.2

-0.2
0.2
0.2

-0.2
5.2
4.4

-5.2
-4.4

-2.1
-0.4
-0.8
-0.7
0.8
0.7
0.0

-0.2
-0.0
0.2

-0.9
-0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-2.1
-1.6
2.1
1.6

0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0

Forjado 1 25x25  0.00/3.56 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

31.1
3.8
1.2
1.3

-1.2
-1.3
2.9
2.6

-2.9
-2.6

-3.4
-0.6
-3.3
-3.1
3.3
3.1
0.0

-0.5
-0.0
0.5

-1.4
-0.1
0.2

-0.2
-0.2
0.2

-8.0
-6.8
8.0
6.8

-2.1
-0.4
-1.4
-1.4
1.4
1.4
0.0

-0.2
-0.0
0.2

-0.9
-0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-3.4
-2.9
3.4
2.9

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

25.6
3.8
1.2
1.3

-1.2
-1.3
2.9
2.6

-2.9
-2.6

4.2
0.8
1.8
1.7

-1.8
-1.7
-0.0
0.2
0.0

-0.2

1.9
0.2

-0.1
0.1
0.1

-0.1
4.3
3.7

-4.3
-3.7

-2.1
-0.4
-1.4
-1.4
1.4
1.4
0.0

-0.2
-0.0
0.2

-0.9
-0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-3.4
-2.9
3.4
2.9

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P8 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

25.6
3.8
1.3
1.2

-1.3
-1.2
-2.9
-2.6
2.9
2.6

4.2
0.8
1.7
1.8

-1.7
-1.8
0.0

-0.2
-0.0
0.2

-1.9
-0.2
-0.1
0.1
0.1

-0.1
4.3
3.7

-4.3
-3.7

-2.1
-0.4
-0.7
-0.8
0.7
0.8

-0.0
0.2
0.0

-0.2

0.9
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-2.1
-1.6
2.1
1.6

0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0

24.9
3.8
1.3
1.2

-1.3
-1.2
-2.9
-2.6
2.9
2.6

5.2
0.9
2.0
2.2

-2.0
-2.2
0.0

-0.3
-0.0
0.3

-2.4
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.2
5.2
4.4

-5.2
-4.4

-2.1
-0.4
-0.7
-0.8
0.7
0.8

-0.0
0.2
0.0

-0.2

0.9
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-2.1
-1.6
2.1
1.6

0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0

Forjado 1 25x25  0.00/3.56 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

31.1
3.8
1.3
1.2

-1.3
-1.2
-2.9
-2.6
2.9
2.6

-3.4
-0.6
-3.1
-3.3
3.1
3.3

-0.0
0.5
0.0

-0.5

1.4
0.1
0.2

-0.2
-0.2
0.2

-8.0
-6.8
8.0
6.8

-2.1
-0.4
-1.4
-1.4
1.4
1.4

-0.0
0.2
0.0

-0.2

0.9
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-3.4
-2.9
3.4
2.9

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

25.6
3.8
1.3
1.2

-1.3
-1.2
-2.9
-2.6
2.9
2.6

4.2
0.8
1.7
1.8

-1.7
-1.8
0.0

-0.2
-0.0
0.2

-1.9
-0.2
-0.1
0.1
0.1

-0.1
4.3
3.7

-4.3
-3.7

-2.1
-0.4
-1.4
-1.4
1.4
1.4

-0.0
0.2
0.0

-0.2

0.9
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-3.4
-2.9
3.4
2.9

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

5.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR
HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P1 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

23.2
2.6

-1.3
-1.2
1.3
1.2

-2.9
-3.1
2.9
3.1

2.1
0.4

-3.9
-4.2
3.9
4.2

-0.0
0.8
0.0

-0.8

1.5
0.1

-0.3
0.3
0.3

-0.3
-10.0
-11.6
10.0
11.6

1.3
0.2

-1.8
-1.9
1.8
1.9

-0.0
0.4
0.0

-0.4

1.1
0.1

-0.1
0.1
0.1

-0.1
-4.6
-5.3
4.6
5.3

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P2 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

23.2
2.6

-1.2
-1.3
1.2
1.3
2.9
3.1

-2.9
-3.1

2.1
0.4

-4.2
-3.9
4.2
3.9
0.0

-0.8
-0.0
0.8

-1.5
-0.1
-0.3
0.3
0.3

-0.3
-10.0
-11.6
10.0
11.6

1.3
0.2

-1.9
-1.8
1.9
1.8
0.0

-0.4
-0.0
0.4

-1.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-4.6
-5.3
4.6
5.3

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P3 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

45.1
6.3

-1.7
-1.6
1.7
1.6
3.0
2.9

-3.0
-2.9

0.6
0.1

-4.7
-4.4
4.7
4.4
0.0

-0.9
-0.0
0.9

-1.8
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-10.1
-10.5
10.1
10.5

0.2
0.0

-2.3
-2.1
2.3
2.1
0.0

-0.4
-0.0
0.4

-1.3
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-4.6
-4.8
4.6
4.8

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P4 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

45.1
6.3

-1.6
-1.7
1.6
1.7

-3.0
-2.9
3.0
2.9

0.6
0.1

-4.4
-4.7
4.4
4.7

-0.0
0.9
0.0

-0.9

1.8
0.1

-0.1
0.1
0.1

-0.1
-10.1
-10.5
10.1
10.5

0.2
0.0

-2.1
-2.3
2.1
2.3

-0.0
0.4
0.0

-0.4

1.3
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-4.6
-4.8
4.6
4.8

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P5 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

48.8
6.5
1.6
1.6

-1.6
-1.6
-7.1
-7.3
7.1
7.3

1.1
0.2

-5.1
-5.5
5.1
5.5

-0.0
1.1
0.0

-1.1

0.5
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-12.7
-12.1
12.7
12.1

0.6
0.1

-3.0
-3.3
3.0
3.3

-0.0
0.7
0.0

-0.7

0.5
0.0
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-7.5
-7.1
7.5
7.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P6 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

48.8
6.5
1.6
1.6

-1.6
-1.6
7.1
7.3

-7.1
-7.3

1.1
0.2

-5.5
-5.1
5.5
5.1
0.0

-1.1
-0.0
1.1

-0.5
-0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-12.7
-12.1
12.7
12.1

0.6
0.1

-3.3
-3.0
3.3
3.0
0.0

-0.7
-0.0
0.7

-0.5
-0.0
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-7.5
-7.1
7.5
7.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P7 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

31.1
3.8
1.2
1.3

-1.2
-1.3
2.9
2.6

-2.9
-2.6

-3.4
-0.6
-3.3
-3.1
3.3
3.1
0.0

-0.5
-0.0
0.5

-1.4
-0.1
0.2

-0.2
-0.2
0.2

-8.0
-6.8
8.0
6.8

-2.1
-0.4
-1.4
-1.4
1.4
1.4
0.0

-0.2
-0.0
0.2

-0.9
-0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-3.4
-2.9
3.4
2.9

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

P8 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

31.1
3.8
1.3
1.2

-1.3
-1.2
-2.9
-2.6
2.9
2.6

-3.4
-0.6
-3.1
-3.3
3.1
3.3

-0.0
0.5
0.0

-0.5

1.4
0.1
0.2

-0.2
-0.2
0.2

-8.0
-6.8
8.0
6.8

-2.1
-0.4
-1.4
-1.4
1.4
1.4

-0.0
0.2
0.0

-0.2

0.9
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-3.4
-2.9
3.4
2.9

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0

6.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

6.1.- Pilares

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo anterior.

Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual,
pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los
efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que estén
vacías indican que el pilar no cumple.

Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual,
pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los
efectos de segundo orden (no incluye pandeo).

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

P1 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 38.7 2.1 19.5 38.7 2.1 19.5

38.4 3.3 17.2 38.4 3.3 17.2
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

38.0 2.7 12.6 38.0 2.7 12.6

37.9 3.4 11.2 37.9 3.4 11.2

36.3 7.2 1.9 36.3 7.2 1.9

36.0 9.1 2.6 36.0 9.1 2.6

36.0 1.7 19.3 36.0 1.7 19.3

35.9 9.6 1.7 35.9 9.6 1.7

35.3 3.4 2.2 35.3 3.4 2.2

33.2 9.2 1.6 33.2 9.2 1.6

30.3 1.4 19.0 30.3 1.4 19.0

30.1 4.4 15.2 30.1 4.4 15.2

27.9 8.4 2.1 27.9 8.4 2.1

27.8 0.9 18.8 27.8 0.9 18.8

27.8 8.8 1.2 27.8 8.8 1.2

25.2 8.0 1.9 25.2 8.0 1.9

25.0 8.4 1.1 25.0 8.4 1.1

24.2 3.4 8.7 24.2 3.4 8.7

21.3 3.7 15.7 21.3 3.7 15.7

18.9 3.3 15.8 18.9 3.3 15.8

16.7 2.6 4.8 16.7 2.6 4.8

13.8 2.3 5.0 13.8 2.3 5.0

P2 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 38.7 2.1 19.5 38.7 2.1 19.5

38.4 3.3 17.2 38.4 3.3 17.2

38.0 2.7 12.6 38.0 2.7 12.6

37.9 3.4 11.2 37.9 3.4 11.2

36.3 7.2 1.9 36.3 7.2 1.9

36.0 9.1 2.6 36.0 9.1 2.6

36.0 1.7 19.3 36.0 1.7 19.3

35.9 9.6 1.7 35.9 9.6 1.7

35.3 3.4 2.2 35.3 3.4 2.2

33.2 9.2 1.6 33.2 9.2 1.6

30.3 1.4 19.0 30.3 1.4 19.0

30.1 4.4 15.2 30.1 4.4 15.2

27.9 8.4 2.1 27.9 8.4 2.1

27.8 0.9 18.8 27.8 0.9 18.8

27.8 8.8 1.2 27.8 8.8 1.2

25.2 8.0 1.9 25.2 8.0 1.9

25.0 8.4 1.1 25.0 8.4 1.1

24.2 3.4 8.7 24.2 3.4 8.7

21.3 3.7 15.7 21.3 3.7 15.7

18.9 3.3 15.8 18.9 3.3 15.8

16.7 2.6 4.8 16.7 2.6 4.8

13.8 2.3 5.0 13.8 2.3 5.0

P3 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 72.9 0.9 11.8 72.9 0.9 11.8

72.9 0.1 12.2 72.9 0.1 12.2

71.9 0.9 17.7 71.9 0.9 17.7

71.8 5.2 2.6 71.8 5.2 2.6

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Proyecto Final de Carrera Fecha: 04/05/12

Página 8



Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

71.8 0.4 18.4 71.8 0.4 18.4

71.7 4.9 2.8 71.7 4.9 2.8

70.3 0.9 2.7 70.3 0.9 2.7

69.8 7.9 2.6 69.8 7.9 2.6

65.2 0.8 17.6 65.2 0.8 17.6

65.1 0.5 18.3 65.1 0.5 18.3

63.1 2.2 13.1 63.1 2.2 13.1

56.5 2.1 13.3 56.5 2.1 13.3

56.0 5.0 2.0 56.0 5.0 2.0

56.0 0.5 17.8 56.0 0.5 17.8

54.2 7.7 1.9 54.2 7.7 1.9

51.3 0.7 17.6 51.3 0.7 17.6

47.5 7.6 1.7 47.5 7.6 1.7

47.4 2.0 13.8 47.4 2.0 13.8

42.5 6.5 2.0 42.5 6.5 2.0

40.7 1.9 13.9 40.7 1.9 13.9

P4 Forjado 1 25x25  0.00/3.02 72.9 0.9 11.8 72.9 0.9 11.8

72.9 0.1 12.2 72.9 0.1 12.2

71.9 0.9 17.7 71.9 0.9 17.7

71.8 5.2 2.6 71.8 5.2 2.6

71.8 0.4 18.4 71.8 0.4 18.4

71.7 4.9 2.8 71.7 4.9 2.8

70.3 0.9 2.7 70.3 0.9 2.7

69.8 7.9 2.6 69.8 7.9 2.6

65.2 0.8 17.6 65.2 0.8 17.6

65.1 0.5 18.3 65.1 0.5 18.3

63.1 2.2 13.1 63.1 2.2 13.1

56.5 2.1 13.3 56.5 2.1 13.3

56.0 5.0 2.0 56.0 5.0 2.0

56.0 0.5 17.8 56.0 0.5 17.8

54.2 7.7 1.9 54.2 7.7 1.9

51.3 0.7 17.6 51.3 0.7 17.6

47.5 7.6 1.7 47.5 7.6 1.7

47.4 2.0 13.8 47.4 2.0 13.8

42.5 6.5 2.0 42.5 6.5 2.0

40.7 1.9 13.9 40.7 1.9 13.9

P5 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 42.9 9.3 3.0 42.9 9.3 3.0

42.8 8.8 3.3 42.8 8.8 3.3

42.4 10.3 5.1 42.4 10.3 5.1

42.3 8.8 1.3 42.3 8.8 1.3

40.6 8.4 5.1 40.6 8.4 5.1

40.1 8.3 5.2 40.1 8.3 5.2

40.0 9.7 7.0 40.0 9.7 7.0

39.5 9.3 7.4 39.5 9.3 7.4

36.8 9.6 8.2 36.8 9.6 8.2

36.3 8.8 8.7 36.3 8.8 8.7
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

32.5 8.5 7.8 32.5 8.5 7.8

32.7 7.7 8.4 32.7 7.7 8.4

27.6 7.6 6.9 27.6 7.6 6.9

23.6 6.5 6.6 23.6 6.5 6.6

23.5 5.7 7.2 23.5 5.7 7.2

41.9 10.9 3.7 41.9 10.9 3.7

41.4 12.2 0.8 41.4 12.2 0.8

41.1 10.3 5.7 41.1 10.3 5.7

40.5 12.6 0.8 40.5 12.6 0.8

38.6 11.2 2.0 38.6 11.2 2.0

35.8 10.8 3.9 35.8 10.8 3.9

31.5 10.3 0.6 31.5 10.3 0.6

29.7 8.8 2.2 29.7 8.8 2.2

26.9 8.5 4.1 26.9 8.5 4.1

23.2 7.2 4.1 23.2 7.2 4.1

Forjado 1 25x25  0.00/3.02 83.6 0.0 18.9 83.6 0.0 18.9

83.3 1.7 19.9 83.3 1.7 19.9

82.0 1.8 12.3 82.0 1.8 12.3

77.0 3.2 0.7 77.0 3.2 0.7

77.0 2.8 0.9 77.0 2.8 0.9

76.9 0.0 18.9 76.9 0.0 18.9

76.6 1.5 19.8 76.6 1.5 19.8

75.1 6.6 0.6 75.1 6.6 0.6

70.3 9.3 0.5 70.3 9.3 0.5

70.2 9.9 0.9 70.2 9.9 0.9

69.0 2.7 10.1 69.0 2.7 10.1

66.3 1.5 19.7 66.3 1.5 19.7

61.7 3.3 17.4 61.7 3.3 17.4

59.5 1.1 19.6 59.5 1.1 19.6

53.2 8.9 0.4 53.2 8.9 0.4

53.2 9.5 0.7 53.2 9.5 0.7

51.9 2.3 10.3 51.9 2.3 10.3

46.4 8.7 0.4 46.4 8.7 0.4

46.3 9.3 0.7 46.3 9.3 0.7

44.6 2.9 17.6 44.6 2.9 17.6

38.1 1.1 18.6 38.1 1.1 18.6

37.8 2.7 17.6 37.8 2.7 17.6

69.3 1.4 1.3 69.3 1.4 1.3

55.4 2.7 12.9 55.4 2.7 12.9

48.6 2.6 13.0 48.6 2.6 13.0

47.3 1.9 7.5 47.3 1.9 7.5

40.0 2.5 13.2 40.0 2.5 13.2

Piso superior 42.9 9.3 3.0 42.9 9.3 3.0

42.8 8.8 3.3 42.8 8.8 3.3

42.4 10.3 5.1 42.4 10.3 5.1

42.3 8.8 1.3 42.3 8.8 1.3
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

41.0 10.5 5.0 41.0 10.5 5.0

40.6 8.4 5.1 40.6 8.4 5.1

40.1 8.3 5.2 40.1 8.3 5.2

40.0 9.7 7.0 40.0 9.7 7.0

39.5 9.3 7.4 39.5 9.3 7.4

36.8 9.6 8.2 36.8 9.6 8.2

36.3 8.8 8.7 36.3 8.8 8.7

33.7 7.3 1.7 33.7 7.3 1.7

33.1 6.8 0.1 33.1 6.8 0.1

32.5 8.5 7.8 32.5 8.5 7.8

32.7 7.7 8.4 32.7 7.7 8.4

32.2 8.5 3.7 32.2 8.5 3.7

30.4 7.7 5.8 30.4 7.7 5.8

28.0 7.4 3.4 28.0 7.4 3.4

27.6 7.6 6.9 27.6 7.6 6.9

23.6 6.5 6.6 23.6 6.5 6.6

23.5 5.7 7.2 23.5 5.7 7.2

P6 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 42.9 9.3 3.0 42.9 9.3 3.0

42.8 8.8 3.3 42.8 8.8 3.3

42.4 10.3 5.1 42.4 10.3 5.1

42.3 8.8 1.3 42.3 8.8 1.3

40.6 8.4 5.1 40.6 8.4 5.1

40.1 8.3 5.2 40.1 8.3 5.2

40.0 9.7 7.0 40.0 9.7 7.0

39.5 9.3 7.4 39.5 9.3 7.4

36.8 9.6 8.2 36.8 9.6 8.2

36.3 8.8 8.7 36.3 8.8 8.7

32.5 8.5 7.8 32.5 8.5 7.8

32.7 7.7 8.4 32.7 7.7 8.4

27.6 7.6 6.9 27.6 7.6 6.9

23.6 6.5 6.6 23.6 6.5 6.6

23.5 5.7 7.2 23.5 5.7 7.2

41.9 10.9 3.7 41.9 10.9 3.7

41.4 12.2 0.8 41.4 12.2 0.8

41.1 10.3 5.7 41.1 10.3 5.7

40.5 12.6 0.8 40.5 12.6 0.8

38.6 11.2 2.0 38.6 11.2 2.0

35.8 10.8 3.9 35.8 10.8 3.9

31.5 10.3 0.6 31.5 10.3 0.6

29.7 8.8 2.2 29.7 8.8 2.2

26.9 8.5 4.1 26.9 8.5 4.1

23.2 7.2 4.1 23.2 7.2 4.1

Forjado 1 25x25  0.00/3.02 83.6 0.0 18.9 83.6 0.0 18.9

83.3 1.7 19.9 83.3 1.7 19.9

82.0 1.8 12.3 82.0 1.8 12.3

77.0 3.2 0.7 77.0 3.2 0.7
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

77.0 2.8 0.9 77.0 2.8 0.9

76.9 0.0 18.9 76.9 0.0 18.9

76.6 1.5 19.8 76.6 1.5 19.8

75.1 6.6 0.6 75.1 6.6 0.6

70.3 9.3 0.5 70.3 9.3 0.5

70.2 9.9 0.9 70.2 9.9 0.9

69.0 2.7 10.1 69.0 2.7 10.1

66.3 1.5 19.7 66.3 1.5 19.7

61.7 3.3 17.4 61.7 3.3 17.4

59.5 1.1 19.6 59.5 1.1 19.6

53.2 8.9 0.4 53.2 8.9 0.4

53.2 9.5 0.7 53.2 9.5 0.7

51.9 2.3 10.3 51.9 2.3 10.3

46.4 8.7 0.4 46.4 8.7 0.4

46.3 9.3 0.7 46.3 9.3 0.7

44.6 2.9 17.6 44.6 2.9 17.6

38.1 1.1 18.6 38.1 1.1 18.6

37.8 2.7 17.6 37.8 2.7 17.6

69.3 1.4 1.3 69.3 1.4 1.3

55.4 2.7 12.9 55.4 2.7 12.9

48.6 2.6 13.0 48.6 2.6 13.0

47.3 1.9 7.5 47.3 1.9 7.5

40.0 2.5 13.2 40.0 2.5 13.2

Piso superior 42.9 9.3 3.0 42.9 9.3 3.0

42.8 8.8 3.3 42.8 8.8 3.3

42.4 10.3 5.1 42.4 10.3 5.1

42.3 8.8 1.3 42.3 8.8 1.3

41.0 10.5 5.0 41.0 10.5 5.0

40.6 8.4 5.1 40.6 8.4 5.1

40.1 8.3 5.2 40.1 8.3 5.2

40.0 9.7 7.0 40.0 9.7 7.0

39.5 9.3 7.4 39.5 9.3 7.4

36.8 9.6 8.2 36.8 9.6 8.2

36.3 8.8 8.7 36.3 8.8 8.7

33.7 7.3 1.7 33.7 7.3 1.7

33.1 6.8 0.1 33.1 6.8 0.1

32.5 8.5 7.8 32.5 8.5 7.8

32.7 7.7 8.4 32.7 7.7 8.4

32.2 8.5 3.7 32.2 8.5 3.7

30.4 7.7 5.8 30.4 7.7 5.8

28.0 7.4 3.4 28.0 7.4 3.4

27.6 7.6 6.9 27.6 7.6 6.9

23.6 6.5 6.6 23.6 6.5 6.6

23.5 5.7 7.2 23.5 5.7 7.2

P7 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 42.9 6.5 9.2 42.9 6.5 9.2

42.9 6.8 6.7 42.9 6.8 6.7
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

41.5 8.4 3.0 41.5 8.4 3.0

41.4 8.5 2.8 41.4 8.5 2.8

39.2 5.2 3.0 39.2 5.2 3.0

39.1 5.3 2.8 39.1 5.3 2.8

38.9 5.7 9.0 38.9 5.7 9.0

34.3 5.0 8.5 34.3 5.0 8.5

30.0 4.2 8.3 30.0 4.2 8.3

42.0 8.0 11.3 42.0 8.0 11.3

42.1 8.4 8.2 42.1 8.4 8.2

41.6 8.7 7.5 41.6 8.7 7.5

41.5 8.5 10.0 41.5 8.5 10.0

40.4 10.4 3.4 40.4 10.4 3.4

40.0 11.0 3.6 40.0 11.0 3.6

39.5 11.2 3.2 39.5 11.2 3.2

38.0 7.0 11.0 38.0 7.0 11.0

35.7 10.0 3.4 35.7 10.0 3.4

33.5 6.2 10.4 33.5 6.2 10.4

32.7 6.7 9.2 32.7 6.7 9.2

31.1 9.2 2.8 31.1 9.2 2.8

30.8 9.4 2.3 30.8 9.4 2.3

29.3 5.2 10.2 29.3 5.2 10.2

28.8 5.7 8.9 28.8 5.7 8.9

27.0 8.2 2.6 27.0 8.2 2.6

24.6 6.2 5.3 24.6 6.2 5.3

20.6 5.2 5.5 20.6 5.2 5.5

Forjado 1 25x25  0.00/3.56 50.3 5.2 14.1 50.3 5.2 14.1

50.3 5.5 9.3 50.3 5.5 9.3

49.8 6.0 12.2 49.8 6.0 12.2

48.9 8.3 2.4 48.9 8.3 2.4

48.8 8.5 1.9 48.8 8.5 1.9

48.0 9.8 2.4 48.0 9.8 2.4

47.8 10.2 1.7 47.8 10.2 1.7

46.4 2.7 1.9 46.4 2.7 1.9

46.3 4.5 13.9 46.3 4.5 13.9

45.8 5.3 12.1 45.8 5.3 12.1

39.1 4.0 13.6 39.1 4.0 13.6

38.9 4.8 11.7 38.9 4.8 11.7

37.3 8.7 1.9 37.3 8.7 1.9

36.9 9.0 1.2 36.9 9.0 1.2

35.4 3.3 13.4 35.4 3.3 13.4

34.9 4.2 11.6 34.9 4.2 11.6

33.1 8.0 1.8 33.1 8.0 1.8

32.9 8.3 1.1 32.9 8.3 1.1

31.2 4.0 10.4 31.2 4.0 10.4

26.8 3.4 10.5 26.8 3.4 10.5

42.9 6.5 9.2 42.9 6.5 9.2
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

42.9 6.8 6.7 42.9 6.8 6.7

42.4 6.9 8.3 42.4 6.9 8.3

40.5 9.1 3.0 40.5 9.1 3.0

40.5 9.2 2.6 40.5 9.2 2.6

37.9 6.1 8.1 37.9 6.1 8.1

33.9 5.4 6.0 33.9 5.4 6.0

33.4 5.4 7.6 33.4 5.4 7.6

31.6 7.6 2.3 31.6 7.6 2.3

31.5 7.7 1.9 31.5 7.7 1.9

29.8 4.2 8.3 29.8 4.2 8.3

29.5 4.6 7.4 29.5 4.6 7.4

25.3 5.0 4.3 25.3 5.0 4.3

21.0 4.2 4.5 21.0 4.2 4.5

Piso superior 42.9 6.5 9.2 42.9 6.5 9.2

42.9 6.8 6.7 42.9 6.8 6.7

42.4 6.9 8.3 42.4 6.9 8.3

41.5 8.4 3.0 41.5 8.4 3.0

41.4 8.5 2.8 41.4 8.5 2.8

40.9 9.1 2.9 40.9 9.1 2.9

40.4 9.2 2.6 40.4 9.2 2.6

39.2 5.2 3.0 39.2 5.2 3.0

39.1 5.3 2.8 39.1 5.3 2.8

38.9 5.7 9.0 38.9 5.7 9.0

37.9 6.1 8.1 37.9 6.1 8.1

36.6 3.9 2.6 36.6 3.9 2.6

34.3 5.0 8.5 34.3 5.0 8.5

31.7 7.6 2.3 31.7 7.6 2.3

31.5 7.7 1.9 31.5 7.7 1.9

30.0 4.2 8.3 30.0 4.2 8.3

29.5 4.6 7.4 29.5 4.6 7.4

27.6 6.8 2.1 27.6 6.8 2.1

25.3 5.0 4.3 25.3 5.0 4.3

21.0 4.2 4.5 21.0 4.2 4.5

P8 Forjado 2 25x25  3.56/4.02 42.9 6.5 9.2 42.9 6.5 9.2

42.9 6.8 6.7 42.9 6.8 6.7

41.5 8.4 3.0 41.5 8.4 3.0

41.4 8.5 2.8 41.4 8.5 2.8

40.3 6.8 2.9 40.3 6.8 2.9

39.2 5.2 3.0 39.2 5.2 3.0

39.1 5.3 2.8 39.1 5.3 2.8

38.9 5.7 9.0 38.9 5.7 9.0

34.3 5.0 8.5 34.3 5.0 8.5

30.0 4.2 8.3 30.0 4.2 8.3

42.0 8.0 11.3 42.0 8.0 11.3

42.1 8.4 8.2 42.1 8.4 8.2

41.6 8.7 7.5 41.6 8.7 7.5
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

41.5 8.5 10.0 41.5 8.5 10.0

40.4 10.4 3.4 40.4 10.4 3.4

40.0 11.0 3.6 40.0 11.0 3.6

39.5 11.2 3.2 39.5 11.2 3.2

38.0 7.0 11.0 38.0 7.0 11.0

35.7 10.0 3.4 35.7 10.0 3.4

33.5 6.2 10.4 33.5 6.2 10.4

32.7 6.7 9.2 32.7 6.7 9.2

31.1 9.2 2.8 31.1 9.2 2.8

30.8 9.4 2.3 30.8 9.4 2.3

29.3 5.2 10.2 29.3 5.2 10.2

28.8 5.7 8.9 28.8 5.7 8.9

27.0 8.2 2.6 27.0 8.2 2.6

24.6 6.2 5.3 24.6 6.2 5.3

20.6 5.2 5.5 20.6 5.2 5.5

Forjado 1 25x25  0.00/3.56 50.3 5.2 14.1 50.3 5.2 14.1

50.3 5.5 9.3 50.3 5.5 9.3

49.8 6.0 12.2 49.8 6.0 12.2

48.9 8.3 2.4 48.9 8.3 2.4

48.8 8.5 1.9 48.8 8.5 1.9

48.0 9.8 2.4 48.0 9.8 2.4

47.8 10.2 1.7 47.8 10.2 1.7

47.7 5.5 2.2 47.7 5.5 2.2

46.4 2.7 1.9 46.4 2.7 1.9

46.3 4.5 13.9 46.3 4.5 13.9

45.8 5.3 12.1 45.8 5.3 12.1

39.1 4.0 13.6 39.1 4.0 13.6

38.9 4.8 11.7 38.9 4.8 11.7

37.3 8.7 1.9 37.3 8.7 1.9

36.9 9.0 1.2 36.9 9.0 1.2

35.4 3.3 13.4 35.4 3.3 13.4

34.9 4.2 11.6 34.9 4.2 11.6

33.1 8.0 1.8 33.1 8.0 1.8

32.9 8.3 1.1 32.9 8.3 1.1

31.2 4.0 10.4 31.2 4.0 10.4

26.8 3.4 10.5 26.8 3.4 10.5

42.9 6.5 9.2 42.9 6.5 9.2

42.9 6.8 6.7 42.9 6.8 6.7

42.4 6.9 8.3 42.4 6.9 8.3

40.5 9.1 3.0 40.5 9.1 3.0

40.5 9.2 2.6 40.5 9.2 2.6

37.9 6.1 8.1 37.9 6.1 8.1

33.9 5.4 6.0 33.9 5.4 6.0

33.4 5.4 7.6 33.4 5.4 7.6

31.6 7.6 2.3 31.6 7.6 2.3

31.5 7.7 1.9 31.5 7.7 1.9

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Proyecto Final de Carrera Fecha: 04/05/12

Página 15



Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

29.8 4.2 8.3 29.8 4.2 8.3

29.5 4.6 7.4 29.5 4.6 7.4

25.3 5.0 4.3 25.3 5.0 4.3

21.0 4.2 4.5 21.0 4.2 4.5

Piso superior 42.9 6.5 9.2 42.9 6.5 9.2

42.9 6.8 6.7 42.9 6.8 6.7

42.4 6.9 8.3 42.4 6.9 8.3

41.5 8.4 3.0 41.5 8.4 3.0

41.4 8.5 2.8 41.4 8.5 2.8

40.9 9.1 2.9 40.9 9.1 2.9

40.4 9.2 2.6 40.4 9.2 2.6

40.3 6.8 2.9 40.3 6.8 2.9

39.2 5.2 3.0 39.2 5.2 3.0

39.1 5.3 2.8 39.1 5.3 2.8

38.9 5.7 9.0 38.9 5.7 9.0

37.9 6.1 8.1 37.9 6.1 8.1

36.6 3.9 2.6 36.6 3.9 2.6

34.3 5.0 8.5 34.3 5.0 8.5

31.7 7.6 2.3 31.7 7.6 2.3

31.5 7.7 1.9 31.5 7.7 1.9

30.0 4.2 8.3 30.0 4.2 8.3

29.5 4.6 7.4 29.5 4.6 7.4

27.6 6.8 2.1 27.6 6.8 2.1

25.3 5.0 4.3 25.3 5.0 4.3

21.0 4.2 4.5 21.0 4.2 4.5

7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.

Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.
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7.1.- Resumido
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m)

Hipótesis N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Forjado 1 3.56 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

103.7
15.3
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

739.8
109.3

3.3
3.3

-3.3
-3.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0

228.1
33.6
0.0

-0.0
-0.0
0.0
7.6
7.6

-7.6
-7.6

-0.0
0.0
3.3
3.3

-3.3
-3.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0

0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
7.6
7.6

-7.6
-7.6

0.0
-0.0
-7.9
-6.4
7.9
6.4

55.8
53.0

-55.8
-53.0

Cimentación 0.00 Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

296.4
38.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

1337.9
173.2
64.8
64.8

-64.8
-64.8
-0.0
0.0
0.0

-0.0

652.0
84.2
0.0

-0.0
-0.0
0.0

151.5
151.5

-151.5
-151.5

-0.0
-0.0
17.3
17.3

-17.3
-17.3
-0.0
0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

40.4
40.4

-40.4
-40.4

0.0
0.0

-41.8
-34.3
41.8
34.3

169.3
149.3

-169.3
-149.3
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Obra: Proyecto Final de Carrera (Planta_Depuracion)

Sistema de unidades: Sistema Internacional

Materiales:

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Acero: B 500 S, Ys=1.15

Armado de vigas

Obra: Proyecto Final de Carrera

Gr.pl. no 1 Forjado 1 --- Pl. igual 1

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1  (L= 2.90)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    50.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3

E. cap. mom. pos. inf.     3.3    91.3    91.3    91.3    91.3    27.4 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.09)     27.4(x= 1.90)    91.3(x= 2.88)

Cap. mom. pos. repre. inf.  91.3(x= 0.58)     91.3(x= 1.40)    27.4(x= 2.39)

Env. momentos  negat.    -3.2     0.1     4.3     5.9     3.9    -3.3   -14.0

Env. momentos  posit.     1.1     8.0    12.0    12.2     6.8    -1.0    -7.4

Momentos  repres.  -5.4(0.09)  9.4(0.58) 12.7(1.40)           -14.0(2.90)

Env. cortantes negat. -------     9.2     0.8   -10.7   -12.3   -25.7 -------

Env. cortantes posit. -------    19.2     6.2    -3.7    -4.8   -13.2 -------

Cortantes repres.  20.5(x= 0.13)                     -27.0(x= 2.78)

Envolvente de torsión -------    0.32    0.01    0.01    0.01    0.25 -------

Torsor borde apoyo:   0.32(x= 0.13)   0.25(x= 2.78)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P4
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+0.78=1.00)  -----  2Ø10(0.65>>)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+3.13=3.35)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.18=3.40)
       Estribos: 15x1eØ6c/0.18(2.65)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.006cm (L/48334)
 Tot. p. inf.: 0.088cm (L/3296)
 Activa......: 0.053cm (L/5472)
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Tramo nº  2  (L= 2.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    50.3    50.3    91.3

E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    91.3     6.0

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.07)     50.3(x= 1.64)    91.3(x= 2.39)

Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.49)     91.3(x= 1.69)    91.3(x= 2.02)

Env. momentos  negat.   -14.0    -6.4     0.8     1.4    -1.2    -5.1    -6.3

Env. momentos  posit.    -7.4    -1.4     1.8     7.4     8.2     6.9     2.0

Momentos  repres. -15.0(0.07)             8.2(1.69)  7.7(2.02)-11.3(2.39)

Env. cortantes negat. -------    10.0     1.8     0.9    -8.9   -21.6 -------

Env. cortantes posit. -------    26.9    14.2    12.8     1.7    -6.5 -------

Cortantes repres.  27.9(x= 0.13)                     -22.6(x= 2.38)

Envolvente de torsión -------    0.36    0.01    0.01    0.02    0.63 -------

Torsor borde apoyo:   0.36(x= 0.13)   0.63(x= 2.38)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P5
 
   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.65+0.65=1.30)  -----  2Ø10(0.68+0.22P=0.90)
    Arm.Montaje: 2Ø10(2.73+0.22P=2.95)
   Arm.Inferior: 2Ø12(2.78+0.22P=3.00)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.18(2.25)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/250000)
 Tot. p. inf.: 0.022cm (L/11364)
 Activa......: 0.013cm (L/19231)
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Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1  (L= 2.90)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    50.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3

E. cap. mom. pos. inf.     3.3    91.3    91.3    91.3    91.3    27.4 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.09)     27.4(x= 1.90)    91.3(x= 2.88)

Cap. mom. pos. repre. inf.  91.3(x= 0.58)     91.3(x= 1.40)    27.4(x= 2.39)

Env. momentos  negat.    -3.2     0.1     4.3     5.9     3.9    -3.3   -14.0

Env. momentos  posit.     1.1     8.0    12.0    12.2     6.8    -1.0    -7.4

Momentos  repres.  -5.4(0.09)  9.4(0.58) 12.7(1.40)           -14.0(2.90)

Env. cortantes negat. -------     9.2     0.8   -10.7   -12.3   -25.7 -------

Env. cortantes posit. -------    19.2     6.2    -3.7    -4.8   -13.2 -------

Cortantes repres.  20.5(x= 0.13)                     -27.0(x= 2.78)

Envolvente de torsión -------    0.32    0.01    0.01    0.01    0.25 -------

Torsor borde apoyo:   0.32(x= 0.13)   0.25(x= 2.78)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P3
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+0.78=1.00)  -----  2Ø10(0.65>>)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+3.13=3.35)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.18=3.40)
       Estribos: 15x1eØ6c/0.18(2.65)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.006cm (L/48334)
 Tot. p. inf.: 0.088cm (L/3296)
 Activa......: 0.053cm (L/5472)
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Tramo nº  2  (L= 2.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    50.3    50.3    91.3

E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    91.3     6.0

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.07)     50.3(x= 1.64)    91.3(x= 2.39)

Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.49)     91.3(x= 1.69)    91.3(x= 2.02)

Env. momentos  negat.   -14.0    -6.4     0.8     1.4    -1.2    -5.1    -6.3

Env. momentos  posit.    -7.4    -1.4     1.8     7.4     8.2     6.9     2.0

Momentos  repres. -15.0(0.07)             8.2(1.69)  7.7(2.02)-11.3(2.39)

Env. cortantes negat. -------    10.0     1.8     0.9    -8.9   -21.6 -------

Env. cortantes posit. -------    26.9    14.2    12.8     1.7    -6.5 -------

Cortantes repres.  27.9(x= 0.13)                     -22.6(x= 2.38)

Envolvente de torsión -------    0.36    0.01    0.01    0.02    0.63 -------

Torsor borde apoyo:   0.36(x= 0.13)   0.63(x= 2.38)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P6
 
   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.65+0.65=1.30)  -----  2Ø10(0.68+0.22P=0.90)
    Arm.Montaje: 2Ø10(2.73+0.22P=2.95)
   Arm.Inferior: 2Ø12(2.78+0.22P=3.00)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.18(2.25)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/250000)
 Tot. p. inf.: 0.022cm (L/11364)
 Activa......: 0.013cm (L/19231)
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Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1  (L= 4.40)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    50.3    50.3    27.4    50.3    50.3    91.3

E. cap. mom. pos. inf.    13.4    91.3    91.3    91.3    91.3    91.3    13.4

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.11)     27.4(x= 2.79)    91.3(x= 4.29)

Cap. mom. pos. repre. inf.  91.3(x= 0.72)     91.3(x= 1.01)    91.3(x= 3.68)

Env. momentos  negat.    -6.5    -5.2     0.8     5.3     0.8    -5.2    -6.5

Env. momentos  posit.     4.5    10.3    10.1     7.9    10.1    10.3     4.5

Momentos  repres. -12.1(0.11) 10.3(0.73) 10.5(1.01) 10.3(3.67)-12.1(4.29)

Env. cortantes negat. -------    -0.6    -2.8    -5.0    -8.2   -11.4 -------

Env. cortantes posit. -------    11.4     8.2     5.0     2.8     0.6 -------

Cortantes repres.  14.0(x= 0.13)                     -14.0(x= 4.28)

Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------

Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.13)   0.00(x= 4.28)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P2
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.08=1.30)  -----  2Ø10(1.08+0.22P=1.30)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
       Estribos: 24x1eØ6c/0.18(4.15)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.005cm (L/88001)
 Tot. p. inf.: 0.174cm (L/2529)
 Activa......: 0.1cm (L/4400)
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Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1  (L= 4.40)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    50.3    27.4 -------    27.4    50.3    91.3

E. cap. mom. pos. inf.    11.5    91.3    91.3    91.3    91.3    91.3    11.5

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.11)     27.4(x= 2.79)    91.3(x= 4.29)

Cap. mom. pos. repre. inf.  91.3(x= 0.72)     91.3(x= 1.31)    91.3(x= 3.68)

Env. momentos  negat.    -6.1    -4.0     2.2     6.5     2.2    -4.0    -6.1

Env. momentos  posit.     3.9    10.3    11.2     9.5    11.2    10.3     3.9

Momentos  repres. -11.4(0.11) 10.3(0.73) 11.3(1.31) 10.3(3.67)-11.4(4.29)

Env. cortantes negat. -------     0.9    -1.8    -4.5    -8.4   -12.2 -------

Env. cortantes posit. -------    12.2     8.4     4.5     1.8    -0.9 -------

Cortantes repres.  15.4(x= 0.13)                     -15.4(x= 4.28)

Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------

Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.13)   0.00(x= 4.28)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P3
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.08=1.30)  -----  2Ø10(1.08+0.22P=1.30)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
       Estribos: 24x1eØ6c/0.18(4.15)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.006cm (L/73334)
 Tot. p. inf.: 0.213cm (L/2066)
 Activa......: 0.123cm (L/3578)
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Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1  (L= 4.40)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    50.3    27.4    50.3    91.3    91.3

E. cap. mom. pos. inf.    19.7    91.3    91.3    91.3    91.3    91.3    19.7

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.5(x= 0.13)     50.3(x= 1.61)    91.5(x= 4.28)

Cap. mom. pos. repre. inf.  58.6(x= 0.13)     91.3(x= 3.39)    58.6(x= 4.28)

Env. momentos  negat.   -10.8   -11.5    -3.5     3.0    -3.5   -11.5   -10.8

Env. momentos  posit.     6.7    11.5     8.9     4.4     8.9    11.5     6.7

Momentos  repres. -20.6(0.13) 13.2(0.13) 10.8(3.39) 13.2(4.28)-20.6(4.28)

Env. cortantes negat. -------    -3.7    -5.8    -7.8   -10.8   -13.7 -------

Env. cortantes posit. -------    13.7    10.8     7.8     5.8     3.7 -------

Cortantes repres.  16.2(x= 0.13)                     -16.2(x= 4.28)

Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------

Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.13)   0.00(x= 4.28)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P6
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.08=1.30)  -----  2Ø10(1.08+0.22P=1.30)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
       Estribos: 24x1eØ6c/0.18(4.15)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/146667)
 Tot. p. inf.: 0.078cm (L/5642)
 Activa......: 0.045cm (L/9778)
 

Armado de vigas

Obra: Proyecto Final de Carrera

Gr.pl. no 2 Forjado 2 --- Pl. igual 1
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Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 2

Tramo nº  1  (L= 3.45)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    27.4 ------- ------- -------    27.4    91.3

E. cap. mom. pos. inf. -------    91.3    91.3    91.3    91.3    91.3 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.11)                      91.3(x= 3.34)

Cap. mom. pos. repre. inf.  91.3(x= 0.66)     91.3(x= 2.10)    91.3(x= 2.80)

Env. momentos  negat.    -6.0     1.4     8.9    11.5     8.6     1.7    -5.4

Env. momentos  posit.    -1.5     7.0    16.1    19.6    17.5     9.5    -0.4

Momentos  repres. -10.3(0.11)  9.0(0.66) 19.9(2.10) 11.3(2.80) -9.3(3.34)

Env. cortantes negat. -------    15.3     6.7    -1.8   -15.0   -28.9 -------

Env. cortantes posit. -------    29.4    15.5     2.2    -6.4   -15.0 -------

Cortantes repres.  31.0(x= 0.13)                     -30.4(x= 3.33)

Envolvente de torsión -------    0.38    0.01    0.00    0.01    0.36 -------

Torsor borde apoyo:   0.38(x= 0.13)   0.36(x= 3.33)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P8
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+0.88=1.10)  -----  2Ø10(0.88+0.22P=1.10)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+3.64+0.22P=4.08)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.64+0.22P=4.08)
       Estribos: 18x1eØ6c/0.18(3.20)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.016cm (L/21563)
 Tot. p. inf.: 0.249cm (L/1386)
 Activa......: 0.148cm (L/2332)
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Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 2

Tramo nº  1  (L= 3.45)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    27.4 ------- ------- -------    27.4    91.3

E. cap. mom. pos. inf. -------    91.3    91.3    91.3    91.3    91.3 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.11)                      91.3(x= 3.34)

Cap. mom. pos. repre. inf.  91.3(x= 0.66)     91.3(x= 2.10)    91.3(x= 2.80)

Env. momentos  negat.    -6.0     1.4     8.9    11.5     8.6     1.7    -5.4

Env. momentos  posit.    -1.5     7.0    16.1    19.6    17.5     9.5    -0.4

Momentos  repres. -10.3(0.11)  9.0(0.66) 19.9(2.10) 11.3(2.80) -9.3(3.34)

Env. cortantes negat. -------    15.3     6.7    -1.8   -15.0   -28.9 -------

Env. cortantes posit. -------    29.4    15.5     2.2    -6.4   -15.0 -------

Cortantes repres.  31.0(x= 0.13)                     -30.4(x= 3.33)

Envolvente de torsión -------    0.38    0.01    0.00    0.01    0.36 -------

Torsor borde apoyo:   0.38(x= 0.13)   0.36(x= 3.33)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P7
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+0.88=1.10)  -----  2Ø10(0.88+0.22P=1.10)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+3.64+0.22P=4.08)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.64+0.22P=4.08)
       Estribos: 18x1eØ6c/0.18(3.20)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.016cm (L/21563)
 Tot. p. inf.: 0.249cm (L/1386)
 Activa......: 0.148cm (L/2332)
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Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 2

Tramo nº  1  (L= 4.40)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    50.3    27.4    50.3    91.3    91.3

E. cap. mom. pos. inf.     3.3    91.3    91.3    91.3    91.3    91.3     3.3

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.11)     27.4(x= 1.61)    91.3(x= 4.29)

Cap. mom. pos. repre. inf.  50.3(x= 0.72)     91.3(x= 2.79)    50.3(x= 3.68)

Env. momentos  negat.    -6.0    -4.8    -0.1     2.9    -0.1    -4.8    -6.0

Env. momentos  posit.     1.1     3.9     5.1     4.2     5.1     3.9     1.1

Momentos  repres. -11.3(0.11)  3.9(0.73)  5.1(2.79)  3.9(3.67)-11.3(4.29)

Env. cortantes negat. -------     1.5    -0.7    -2.9    -6.1    -9.3 -------

Env. cortantes posit. -------     9.3     6.1     2.9     0.7    -1.5 -------

Cortantes repres.  11.9(x= 0.13)                     -11.9(x= 4.28)

Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------

Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.13)   0.00(x= 4.28)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P6
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.08=1.30)  -----  2Ø10(1.08+0.22P=1.30)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
       Estribos: 24x1eØ6c/0.18(4.15)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/220001)
 Tot. p. inf.: 0.07cm (L/6286)
 Activa......: 0.04cm (L/11001)
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Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 2

Tramo nº  1  (L= 4.40)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.    91.3    50.3    50.3    27.4    50.3    50.3    91.3

E. cap. mom. pos. inf.    10.7    91.3    91.3    91.3    91.3    91.3    10.7

Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.11)     27.4(x= 2.79)    91.3(x= 4.29)

Cap. mom. pos. repre. inf.  91.3(x= 0.72)     91.3(x= 1.31)    91.3(x= 3.68)

Env. momentos  negat.    -6.1    -4.8     0.7     4.7     0.7    -4.8    -6.1

Env. momentos  posit.     3.6     8.6     8.8     7.0     8.8     8.6     3.6

Momentos  repres. -11.3(0.11)  8.6(0.73)  9.0(1.31)  8.6(3.67)-11.3(4.29)

Env. cortantes negat. -------     0.0    -2.1    -4.3    -7.4   -10.6 -------

Env. cortantes posit. -------    10.6     7.4     4.3     2.1    -0.0 -------

Cortantes repres.  13.2(x= 0.13)                     -13.2(x= 4.28)

Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------

Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.13)   0.00(x= 4.28)  Tor. agota.: 21.69
 
N.izq.: P8 ----------------------- N.der.: P7
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.08=1.30)  -----  2Ø10(1.08+0.22P=1.30)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.59+0.22P=5.03)
       Estribos: 24x1eØ6c/0.18(4.15)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.005cm (L/88001)
 Tot. p. inf.: 0.15cm (L/2934)
 Activa......: 0.087cm (L/5058)
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APÈNDIX 2. 

CÀLCULS PRETRACTAMENT I 
REACTOR BIOLÒGIC 





Pretractament i sitja de fangs 

Estat Límit Últim (ELU) 

• Moment M11, Envolvent máx. 

 

• Moment M11, Envolvent mín. 

 

 



• Moment M22, Envolvent máx. 

 

 

• Moment M22, Envolvent mín. 

 

 

 



• Tallant V13, Envolvent máx. 
 

 

 

• Tallant V13, Envolvent mín. 
 

 



• Tallant V23, Envolvent máx. 
 

 

 

• Tallant V23, Envolvent mín. 
 

 

 



Estat Límit de Servei (ELS) 

 

• Moment M11, Envolvent máx 

 

 

• Moment M11, Envolvent mín. 

 



• Moment M22, Envolvent máx. 

 

 

• Moment M22, Envolvent mín. 

 

 

 



Reactor biològic 

Estat Límit Últim (ELU) 

• Moment M11, Envolvent máx. 

 

 

• Moment M11, Envolvent mín. 

 



• Moment M22, Envolvent máx. 

 

 

• Moment M22, Envolvent mín. 

 

 

 



• Tallant V13, Envolvent máx. 
 

 

 

 

• Tallant V13, Envolvent mín. 
 

 



• Tallant V23, Envolvent máx. 

 

 

 

• Tallant V23, Envolvent mín. 
 

 

 



Estat Límit de Servei (ELS) 

 

• Moment M11, Envolvent máx.. 

 

 

• Moment M11, Envolvent mín. 

 



• Moment M22, Envolvent máx. 

 

 

• Moment M22, Envolvent mín. 

 

 

 



Comprovació amb “Prontuario Informático del Hormigón Estructural 3.0” 

Un cop obtinguts els esforços que pot resistir cada estructura s’ha comprovat 
l’armadura necessària mitjançant un prontuari. 

• Seccions tipus 1: 40 cm d’espessor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les seccions tipus 1 resisteixen uns valors de:  

Mfis = 90,5 KN·m. 

Mu = 148,1 KN·m. 

V = 198,9 KN. 



En tots els casos, les estructures modelitzades presenten uns valors de moment i 
tallant molt menors als que poden arribar a resistir i en cap moment arriben a la 
fisuració pel que, nomes caldrà ficar armadura mínima (  16 a 20 cm). 

 

• Seccions tipus 2: 35 cm de espessor 

 

 

 

Les seccions tipus 2 resisteixen uns valors de:  

Mfis = 68,6 KN·m. 

Mu = 102,1 KN·m. 

Vu = 173,6 KN. 



En tots els casos, les estructures modelitzades presenten uns valors de moment i 
tallant molt menors als que poden arribar a resistir i en cap moment arriben a la 
fisuració pel que, nomes caldrà ficar armadura mínima (  16 a 25 cm). 

• Seccions tipus 3: 30 cm de espessor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les seccions tipus 3 resisteixen uns valors de:  

Mfis = 50,5 KN·m. 

Mu = 85,9 KN·m. 

Vu = 124,5 KN. 

En tots els casos, les estructures modelitzades presenten uns valors de moment i 
tallant molt menors als que poden arribar a resistir i en cap moment arriben a la 
fisuració pel que, nomes caldrà ficar armadura mínima (  16 a 25 cm). 



• Seccions tipus 4: 25 cm de espessor 

 

 

Les seccions tipus 4 resisteixen uns valors de:  

Mfis = 49,8 KN·m. 

Mu = 62,8 KN·m. 

Vu = 108,7 KN. 

En tots els casos, les estructures modelitzades presenten uns valors de moment i 
tallant molt menors als que poden arribar a resistir i en cap moment arriben a la 
fisuració pel que, nomes caldrà ficar armadura mínima (  12 a 20 cm). 

 

 

 



• Seccions tipus 5: 20 cm de espessor 

 

 

Les seccions tipus 5 resisteixen uns valors de:  

Mfis = 21,9 KN·m. 

Mu = 34,1 KN·m. 

Vu = 84,9 KN. 

En tots els casos, les estructures modelitzades presenten uns valors de moment i 
tallant molt menors als que poden arribar a resistir i en cap moment arriben a la 
fisuració pel que, nomes caldrà ficar armadura mínima (  12 a 25 cm). 
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1.  Caigudes de tensió i pèrdues de potència 
Per calcular l’electricitat, s’ha utilitzat el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión. 

 
1.1. Caiguda de tensió 

 
Segons la normativa, s’han d’aplicar les següents expressions: 

 

S ·y 
 cos ·  ·  · 2  E                               

E ·y 
 cos ·  ·  · 2  S ϕϕ ilil

=⇒=  circuit monofàsic 

 

s ·y 
 cos ·  ·  · 3  e                               

e ·y 
 cos ·  ·  · 3  s ϕϕ ilil

=⇒=  circuit trifàsic 

1.2. Pèrdua de potència 
 

S’aplica la següent expressió: 

 

trifàsiccircuit
Usy

PlP ..
cos...
..100

22
 =

ϕ
 

 
on: 

 

y = Conductibilitat: 56 per al Cu, 35 per Al i 8,5 per Fe. 
 
e= Caiguda de tensió, des del principi fins al final de la línia. 
 
I = Intensitat de la línia en Ampers. 
 
L = longitud de la línia en metres. 
 
p = Pèrdua de potència des del principi al final de la línia. 
 
S = secció dels conductors en mm2 . 
 
U = Tensió en volts (entre fases per a corrent trifàsica). 
 
P = Potència activa que es transporta en watts. 
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2. Intensitat màxima admissible en ampers per a 
conductors de coure aïllats 

Intensitats 
Admissibles  W-1000 (PVC)  Intensitats 

admissibles  W-1000 (PVC) 

cables unipolars     Cable tripolar o tetrapolar    

mm2 

Secc
. 

Nominal 
Amp. 

 
Factor 
Reduc 
Agrup. 

 
Factor 
correc 
Temp. 

 
Intens.
Admis.

 
mm2 

Secc 
Nominal

Amp. 

 Factor 
reducc

. 
Agrup.. 

 
Factor
correc
temp 

 Inten
s. 

Admi
s. 

       

       

                 
1,5 16 x 0,75 x 1 = 12  1,5 15 x 0,75 x 1 = 11 
2,5 22     = 16,5  2,5 21     = 16 
4 30     = 22,5  4 28     = 21 
6 38     = 28,5  6 36     = 27 
                 

10 53 x 0,75 x 1 = 40  10 50 x 0,75 x 1 = 37,5 
16 71     = 53  16 65     = 49 
25 96     = 72  25 87     = 65 
35 115     = 86  35 105     = 79 

                 
50 145 x 0,75 x  = 109  50 130 x 0,75 x 1 = 97,5 
70 185     = 139  70 165     = 124 
95 235     = 176  95 205     = 154 

120 275     = 206  120 240     = 190 
                 

150 315 x 0,75 x  = 236  150 275 x 0,75 x 1 = 206 
185 365     = 274  185 315     = 236 
240 435     = 326  240 370     = 277 

 
Taula 1. Intensitats admissibles. 

 

 

3.  Quadres elèctrics 
Els quadres elèctrics es distribuiran de la següent manera: 

3.1. Quadre general 

Tindrà un interruptor d’entrada de 100 A preparat per a la protecció de tota la 
instal·lació. Aquest quadre incorpora les sortides per als elements més comuns i les 
sortides pel quadre de control general. Aquests elements són: 
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Subquadre 1: Pretractament   
 
1 Preses de força 230V   1,0 kW 
2 Preses de força 400V   2,0 kW 
4 Tamisat    3,0 kW 
5 Cabalimetre    1,0 kW 
6 Grup de presió   1,0 kW 

 
Subquadre 2: Biologic    
 
1 Preses de força 230V   1,0 kW 
2 Preses de força 230V exterior 1,0 kW 
3 Preses de força 400V   2,0 kW 
4 Preses de força 400V exterior 2,0 kW 
5 Enllument interior   0,5 kW 
6 Enllumenat d'emergència  0,5 kW 
7 Bomba de purga   2,0 kW 
8 Bomba de flotans   2,0 kW 
9 Vehiculador    3,0 kW 
10 Bufant 1    11,0 kW 
11 Bufant 2    11,0 kW 
12 Oxigimetre    1,0 kW 
 
Subquadre 3 : Oficines i serveis   
 
1 Preses de força 230V   2,0 kW 
2 Preses de força 400V   2,0 kW 
3 Enllument interior   0,5 kW 
4 Enllument exterior   3,0 kW 
5 Enllumenat d'emergència  0,5 kW 
6 Polipast    0,5 kW 
7 Ventilador-extractor   1,0 kW 
8 Reserva 400    1,5 kW 
 

Tenint en compte els següents criteris: 
 

1) Les preses d’energia de 230/400 no han de ser simultànies. 
 
2) Els bufants no són simultanis. 

 

S’obté que la potència a cadascun dels subquadres és: 

Subquadre 1: Pretractament  8,00 kW 

 Subquadre 2: Biologic   25,00 kW 

 Subquadre 3 : Oficines i serveis  11,00 kW 
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Per tant la potència real consumida serà de 44 kW. 

Es disposarà un interruptor d’entrada a la planta de les següents característiques: 

P = 1,73 x V x l x cos  

44.000 = 1,73 x 400 x I x 0,85 

l = 74,80 A 

Adoptarem un interruptor d’entrada de 100 A que haurà d’ésser alimentat amb 4 
cables de 70 mm2 per fase més 2 de 70 mm2 per al neutre. 

 

4. Criteris 
4.1. Enllumenat 

Per l’enllumenat interior s’han adoptat llumeneres estanques, de tipus fluorescent amb 
difusor de policarbonat, formades per dues làmpades de 36 W que proporcionen un 
flux lluminós aproximat de 2.000 lumens. Estan penjades del sostre amb una 
separació de 1.2 m entre cada lluminària. S’ha disposat també una línia de llums 
autònomes d’emergència amb 120 lumens de potència i 1 h d’autonomia. 

Per l’enllumenat exterior s’han adoptat faroles convencionals de lluminària esfèrica 
amb làmpada d’incandescència de 100 W. 

Addicionalment, s’ha dissenyat una línia d’endolls, tant monofàsics com trifàsics, pels 
treballs auxiliars. 
 
4.2. Motors 
 
Tots els elements que portin motor en la seva configuració han de tenir les respectives 
proteccions tèrmiques (guardamotor) calibratdes al consum nominal de dit equip. A 
més tots els motors portaran engegadors suaus amb configuració estrella-triangle. 

 
4.3. Càlculs d’electricitat 
 

Aplicant les fórmules de la normativa, especificades en el primer punt del present 
annex, s’obtenen les diferents caigudes de tensió per cada línia, expressades en tant 
per cent (resumides al punt 5 del present annex). 

 

Tots els cables grapats en paret aniran protegits per un tub de P.V.C. del diàmetre 
adequat a la seva secció, els conductors seran de coure electrolític, i la protecció serà 
de P.V.C. 0,6/1 kV, segons ho especifica el Reglamento Eléctrotecnico de Baja Tensió.
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4.4. Quadres de l’edifici 

Existirà un quadre principal de baixa tensió, situat en la sala de quadres, des d’on 
partiran totes les línies. 

Les caixes seran d’acer zincat electrolíticament. 

4.5. Quadre de compensació d’energia reactiva 

El Quadre en un principi tindrà 5 esglaons (5 x 2,5 kVAr) amb una potència total de 
12,5 kVAr. La intensitat de càlcul serà: 

I = 12.500 / (400 x 1,73) = 18,06 A. 

Adoptarem un seccionador en càrrega tripolar de 50 A. 
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5.  Quadre de càlcul de línies 
 

 
 

Taula 2. Quadre general de les línies elèctriques. 
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1.  Introducció 
El present projecte d’obra es redacta com a treball de final de carrera, amb la finalitat 
d’establir els criteris bàsics per a la definició de les obres de tractament més adient de 
les aigües residuals del nucli de població d’Anglesola (Urgell), que permeti abocar 
l’aigua tractada complint amb els límits establerts per la Directiva 2000/60/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000. 
 
Les actuacions objecte del projecte es contemplaven en PSARU 2005, Annex 1: Llistat 
d’actuacions programades en l’actualització 2007 del PSARU 2005. 
 
S’ha realitzat un estudi d’alternatives considerant diversos factors per a determinar les 
possibles solucions d’accés i ubicació de la planta de tractament. En aquest es 
proposa com a solució un tractament biològic mitjançant aireació prolongada. 
Respecte la ubicació, es pren aquesta solució per motius d’accessibilitat, proximitat al 
nucli de població i condicions d’inundabilitat, ja que la parcel·la queda fora de zona 
inundable. 
 
A l’Annex 10. Estudi d’alternatives, del present projecte es descriuen i valoren 
aquestes opcions justificant-ne la solució adoptada. 
 
 

2. Expropiacions 
 

2.1. Introducció 

L’objecte d’aquest annex és el de la tramitació de l’expedient d’expropiació per a 
l’ocupació dels terrenys que es veuran afectats per l’execució de les obres. 
 
Per això s’ha iniciat la presa de dades, amb la finalitat de realitzar els inventaris de 
béns i drets afectats pel projecte. L’objecte d’aquesta tasca és la de conèixer amb 
precisió la superfície física i real dels terrenys afectats. 
 
Totes les zones a expropiar, les zones de servitud de pas i les d’ocupació temporal 
estan definides al plànol d’expropiacions del present annex. També s’adjunten les 
fitxes cadastrals de les finques afectades extretes de la Oficina Virtual del Cadastre. 
 

2.2. Procediment 

En primer lloc es procedirà a la definició geomètrica dels límits de l’obra, comparant-la 
amb els límits de la parcel·lació del cadastre. 
 

Amb aquesta base es procedeix a localitzar les dades cadastrals de les finques 
afectades, que són: 
 
- Referència cadastral 
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- Nom del propietari 
 
- Adreça del propietari 
 
Les finques afectades han estat identificades amb un número d’ordre correlatiu i amb 
la seva referència cadastral. 
 
2.3. Tipus d’ocupacions 
 
Per a l’execució del projecte de referència es tindran en compte tres tipus 
d’ocupacions: 
 
- Expropiacions 
 
Serà la superfície necessària a ocupar definitivament per la construcció dels nous 
elements que es defineixen al projecte. 
 
- Servituds 
 
Són les zones amb dret de pas per al manteniment de les obres executades. 
 
- Ocupacions temporals 
 
Les ocupacions temporals són les franges necessàries per a l’execució de les obres, 
pel pas de maquinària, l’acumulació de materials i/o desviaments de trànsit. 
 
2.4. Expropiacions 
 

2.4.1. EDAR 
 

La superfície a expropiar per a l’emplaçament de la depuradora és de 108.724 m² 
corresponents a la Parcel·la 27 del Polígon 4. Per a la superfície d’ubicació de la 
parcel·la només són necessaris expropiar 1.220 m². Aquesta parcel·la és de propietat 
privada i ubicada al Terme Municipal d’Anglesola. 
 

2.4.2. Vial d'accés 
 

Es donarà accés a l’EDAR mitjançant la connexió amb Anglesola a través de la 
carretera C-53 en direcció Balaguer, i posteriorment amb el camí del Reguer Forcat. 
 
En el primer tram del camí no cal fer millores ja que es tracta de la carretera C-53 que 
té unes característiques molt bones. La segona part del camí, situada al P.K. 118 de la 
C-53, es situa un camí de sorra, el Camí del Reguer Forcat, que té una amplada d'uns 
5 metres, pel que seria suficient per al bon pas de vehicle pesat i de les possibles 
visites. 

El tercer tram del camí comprés entre el camí del Reguer Forcat i la E.D.A.R, 
actualment existeix una parcel·la agrícola, pel que s'hauria d'habilitar per al pas de 
vehicles en direcció cap a  l'Estació Depuradora. La superfície a expropiar d'aquest 
tercer tram del camí és de 1.180 m² i pertany a la Parcel·la 27 del polígon 4 i es de 
propietat privada. 
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2.4.3.  Pous de registre 

La superfície a expropiar per a l’emplaçament dels pous de registre és de 79,38 m², 
corresponents a una superfície quadrada de 2,71 m de costat per els 18 pous que es 
situaran al llarg dels 1214,77 m de col·lectors. 

2.5. Servitud de pas 
 
La zona de servitud de pas ha de permetre l’accés a les instal·lacions i canalitzacions 
construïdes i és necessària per poder-les vigilar, mantenir, reparar o renovar. La zona 
discorrerà soterrada a una profunditat mínima d’1 m i tindrà les següents limitacions: 

• Prohibició de fer treballs de llaura, cavada o d’altres semblants, a una fondària 
superior als 60 cm. 

 
• Prohibició de plantar-hi arbres o arbustos. 

 
• No es permetrà aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, tot i 

que tinguin caràcter provisional o temporal, així com construir clavegueres, 
recollir terres o d’altres materials o realitzar desmunts. 
 

La zona de servitud de pas associada als col·lectors serà d’una franja de 3 metres 
d’amplada al llarg del traçat dels col·lectors d’entrada i sortida a la nova EDAR, 
esdevenint una superfície de servitud de pas de 3.302,37 m². 
 
Segons la informació recollida, el solar d’implantació de la EDAR no té 
subministrament elèctric, telefònic ni d’aigua potable. El subministrament d’aigua 
potable i energia elèctrica es farà arribar a la EDAR mitjançant la instal·lació de 
conduccions que afectaran a diverses parcel·les. Les empreses gestores d’aquests 
serveis no han volgut facilitar la informació necessària per poder realitzar els càlculs 
corresponents. 
 
2.6. Ocupació temporal 
 
Serà necessària per a la realització del projecte, la ocupació temporalment dels 
terrenys precisos pel pas de maquinària, amuntegaments i tota altra necessitat per a 
l’execució de les obres. La durada de l’ocupació temporal serà igual a la durada total 
de les obres. 
 
Es preveu l’ocupació temporal d’una franja d’uns 10 m d’amplada al llarg del traçat del 
camí d’accés i del traçat dels col·lectors, resultant una superfície total de 11.983,03 m². 
 
Així mateix, també es preveu una ocupació temporal per l’amuntegament de material, 
aparcament de vehicles d’obra i serveis bàsics dels treballadors de 1.220 m². 
 
D’acord amb el què s’estableix en l’article 115 de la Llei d’Expropiacions Forçoses, les 
taxes es refereixen sempre a l’apreciació del rendiment que el propietari hagués deixat 
de percebre per les rendes obtingudes durant l’ocupació temporal, afegint, a més a 
més, els perjudicis causats a la finca i les despeses perquè torni al seu estat anterior. 
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2.7. Resum d'ocupacions 
 

Tipus 
d'afectació EDAR Camí 

d'accés 
Pous de 
registre Col·lectors 

Caseta 
treballadors, 
zona aplec 

material 
Expropiació  1.220 m² 1.180 m² 79,38 m²  - - 
Servitud de pas - - - 3.302,37 m² - 
Ocupació 
temporal - - - 11.983,03 m² 550 m² 

 
Taula 1. Resum d'ocupacions associades a l'obra de l'EDAR d'Anglesola. 

 
2.8. Valoració econòmica1 

Per fer la valoració econòmica s'han aplicat els preus del banc de preus de l'Agència 
Catalana de l'Aigua que són els següents: 

Tipus d'afectació €/m² 
Expropiació 2 
Servitud de pas 0,4 
Ocupació temporal 0,1 

 
Taula 2. Valoració econòmica de les expropiacions. 

 
El cost total de les expropiacions és de 7533,01 €. 

La traça dels col·lectors transcorre per terrenys públics en el seu tram mig però 
aquesta ocupació no té associada un cost per expropiació. 
 

3.  Serveis afectats 
3.1. Introducció 

Aquest annex té per objecte la valoració dels treballs complementaris necessaris per a 
la reposició dels serveis afectats per a l’execució de les obres que no estiguin 
convenientment valorats en el pressupost general del projecte. 
 

Donat que les empreses de serveis no han volgut facilitar la informació requerida, 
només s’ha pogut fer un estudi dels serveis afectats a partir de l'Estudi preliminar al 
POUM i de les visites de camp. 
 
3.2. Localització dels serveis 

La localització dels serveis es duria a terme a partir de la informació facilitada per les 
companyies que operen a la zona del projecte i corroborada amb visites acurades al 
lloc del projecte. 

                                                 
1 S’ha realitzat una valoració amb valors mitjos en funció del tipus d’afecció, però seria necessari fer una 
matriu molt més detallada en funció dels usos del sòl i segons les correccions 
sobre el preu en funció dels condicionants de la zona. 
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3.2. Relació de serveis 

Donada l’ubicació de la parcel·la on està emplaçada l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals, no es preveu l’afecció de cap tipus de servei. No obstant, es considera 
necessari contactar amb les companyies explotadores per assegurar-se. En el supòsit 
de fer-ho, s’enviarien cartes de sol·licitud d’informació a les diferents entitats i 
organismes susceptibles de ser afectats per les obres. 
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Finca del Projecte núm. 1 
Propietat Privada 
Polígon 4 
Parcel·la 27 
Superfície d’expropiació 2.435,28 m² 
Superfície de servitud 927,65 m² 
Superfície d’ocupació temporal 4.525,74 m² 
Naturalesa Agrària 
 

Finca del Projecte núm. 2 
Propietat Privada 
Polígon 5 
Parcel·la 107 
Superfície d’expropiació - 
Superfície de servitud 159,86 m² 
Superfície d’ocupació temporal 382,82 m² 
Naturalesa Agrària 
 

Finca del Projecte núm. 3 
Propietat Privada 
Polígon 5 
Parcel·la 108 
Superfície d’expropiació - 
Superfície de servitud 495,46 m² 
Superfície d’ocupació temporal 1.409,11 m² 
Naturalesa Agrària 
 
 

Finca del Projecte núm. 4 
Propietat Privada 
Polígon 4 
Parcel·la 85 
Superfície d’expropiació - 
Superfície de servitud 417,23 m² 
Superfície d’ocupació temporal 1.323,32 m² 
Naturalesa Agrària 
 

Finca del Projecte núm. 5 
Propietat Privada 
Polígon 4 
Parcel·la 81 
Superfície d’expropiació - 
Superfície de servitud 136,78 m² 
Superfície d’ocupació temporal 480,75 m² 
Naturalesa Agrària 
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Finca del Projecte núm. 6 
Propietat Privada 
Polígon 4 
Parcel·la 80 
Superfície d’expropiació - 
Superfície de servitud 83,17 m ² 
Superfície d’ocupació temporal 266,70 m² 
Naturalesa Agrària 
 
 

Finca del Projecte núm. 7 
Propietat Privada 
Polígon 4 
Parcel·la 77 
Superfície d’expropiació - 
Superfície de servitud 155,00 m ² 
Superfície d’ocupació temporal 487,95 m² 
Naturalesa Agrària 
 

Finca del Projecte núm. 8 
Propietat Privada 
Polígon 4 
Parcel·la 75 
Superfície d’expropiació - 
Superfície de servitud 283,43 m ² 
Superfície d’ocupació temporal 913,25 m² 
Naturalesa Agrària 
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CONTACTES I INFORMACIÓ DELS ORGANISMES



 

 



 

 

 

CONTACTE DIRECCIÓ TELÈFON DOCUMENTACIÓ A 
SOL·LICITAR 

SOREA Plaça del Centenari, 2 baixos. 
Tàrrega 902 250 070 Xarxes existents i 

noves actuacions. 

AJUNTAMENT D'ANGLESOLA Plaça de l'Església, 7 
25320 Anglesola (Lleida) 973 30 80 06 

Dades sobre actuacions que 
s'estiguin realitzant 

o projectant a la 
zona i xarxes 

existents i noves 
actuacions.

ENDESA DISTRIBUCIÓN. 
Direcció de Desenvolupament i 
Manteniment 

C/ Méndez Álvaro, 44 
28045 - Madrid 973 00 30 84 Xarxes existents i 

noves actuacions. 

GAS NATURAL SDG. 
Informació de Serveis i 
Afeccions a la Xarxa 

Plaça del Gas, 1 
08003 - Barcelona 900 44 99 99 

Xarxes existents i 
noves actuacions. 

 

GISA (Gestió 
d'Infraestructures, S.A.) 

C/ Josep Tarradellas, 20 - 30 1ª 
Planta 

08029 - Barcelona 
93 444 44 44 

Dades sobre 
actuacions que 

s'estiguin realitzant 
o projectant a la 

zona.

INCASOL (Institut Català del 
Sòl) 

C/ Córcega 289, Entresol C 
08008 - Barcelona 

93 228 60 00 
93 228 60 42 

Dades sobre 
actuacions que 

s'estiguin realitzant 
o projectant a la 

zona.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA. 
Direcció Operatiu Est. Gerència 
Planta Externa 

Av. Madrid, 202. 
08014 - Barcelona 

93 483 94 68 
93 483 91 04 

Xarxes existents i 
noves actuacions. 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRESPONDÈNCIA AMB ELS ORGANISMES 
 



 

 



 

 

Correspondència tipus amb l’ajuntament 
 
 

Barcelona, 1 de Maig del 2012 
 
 

 
Ajuntament d’Anglesola 
 
Att: serveis tècnics 
 
Plaça de l’Església, 7 
 
25320 Anglesola 
 
 
 
NOM EMPRESA ADJUDICATÀRIA, amb CIF XXXXXX i domicili XXXXX, ha resultat 
adjudicatària de la redacció del projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals d’Anglesola, per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Un dels condicionants a tenir en compte són els serveis existents a la zona d’estudi. 
Per aquest motiu, preguem que ens proporcioni una relació dels serveis que podrien 
resultar afectats per l’execució del projecte. En cas d’afecció, si us plau, faciliti’ns el 
nom de la companyia i punt d’afecció, adjunt li enviem un plànol de la zona d’estudi. 
  
Si és possible, agrairíem que ens enviés aquesta informació, o bé per correu electrònic 
a l’adreça corresponent o bé per correu postal. 
 
Si no és factible o necessiten d’informació addicional, prego es posin en contacte amb 
nosaltres. 
 
Rebi una cordial salutació, 
 
 

Per NOM EMPRESA 
 
 
 
 
 
  
 

Signat: Irene Asensio Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Correspondència tipus amb organismos 
 
 

Barcelona, 1 de Maig del 2012 
 
 

Nom organismes 
 
Att: persona responsable secció 
 
Adreça organisme 
 
 
 
NOM EMPRESA ADJUDICATÀRIA, amb CIF XXXXXX i domicili XXXXX, ha resultat 
adjudicatària de la redacció del projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals d’Anglesola, per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
Per aquest motiu li fem arribar la petició de les actuacions que s’estiguin realitzant o 
projectant que puguin afectar a l’execució del projecte. Adjunt li enviem un plànol de la 
zona d’estudi. 
 
 
Si és possible, agrairíem que ens enviés aquesta informació, o bé per correu electrònic 
a l’adreça corresponent o bé per correu postal. 
 
 
Si no és factible o necessiten d’informació addicional, prego es posin en contacte amb 
nosaltres. 
 
Rebi una cordial salutació, 
 
 

Per NOM EMPRESA 
 
 
 
 
 
  
 

Signat: Irene Asensio Sánchez 
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1.  Connexió a serveis 
Segons la informació recollida, el solar d’implantació de l’EDAR no té subministrament 
elèctric, telefònic ni d’aigua. Per tant, cal contactar amb les empreses subministradores 
de cada servei per programar les actuacions de manera que no interfereixin en el 
correcte desenvolupament de l’obra. 
 
1.1. Connexió d'aigua potable 
 
El subministrament d’aigua potable es farà arribar a l’EDAR aprofitant la instal·lació de 
conduccions que hi ha a parcel·les pròximes. Donat que les actuacions es duran a 
terme a partir d’una escomesa pròxima particular, caldrà sol·licitar una nova connexió  
a la xarxa i s’haurà de realitzar la instal·lació d’un nou comptador. 
 
1.2. Connexió a la xarxa telefònica 

La connexió telefònica actual correspon a una xarxa amb limitacions des del punt de 
vista de transmissió de dades. Per aquest motiu, es sol·licitaria una proposta tècnica 
de connexió a la xarxa de telefonia convencional. 
 
Com a alternativa, s’ha plantejat la connexió a una línia telefònica i ADSL mitjançant 
satèl·lit, connexió que no suposa cap ocupació, ni afectació a cap altre servei.  
 
1.3. Connexió a la xarxa elèctrica 

La potència que cal demanar a l’empresa FECSA/ENDESA gestora d’aquest servei és 
de 45 KW tal i com s’ha detallat a l’annex d’instal·lacions elèctriques. 
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1.    Introducció 
 
En l'annex que es presenta a continuació es determinen els possibles impactes 
socioambientals associats al projecte de construcció de la depuradora d'aigües 
residuals en el terme municipal d'Anglesola, Lleida. 
 
L’objectiu principal és analitzar el conjunt d’accions que l’obra i l’explotació de la planta 
depuradora d'Anglesola pot provocar en el medi (físic, biòtic, perceptual i 
socioeconòmic) per identificar, caracteritzar i avaluar els impactes (positius i negatius) i 
determinar si aquest impactes són sostenibles, des del punt de vista de la utilització 
racional del territori i del medi ambient, i determinar si l’avaluació d’impacte ambiental 
de l’alternativa triada és preceptiva. 
 
Entre els objectius secundaris adreçats a la consecució dels objectius principals cal 
esmentar els següents: 
 

• Caracteritzar els espais de protecció existents a la zona de projecte. 
 

• Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se tant de 
l’execució del projecte com de la seva posterior explotació. 

 
• Determinar les mesures preventives, correctores i restauradores per a 

minimitzar l’impacte ambiental, tant durant la fase d’execució dels treballs, com 
en la fase d’explotació. 
 

 

2.   Estudi necessitat d'avaluació d'impacte ambiental 
 

S'ha comprovat la no necessitat de realitzar l'avaluació d'impacte ambiental segons la 
Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 
de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, ja que el present projecte queda exclòs pe 
l’apartat d) de l’Annex II, Grup 8. Projectes d'enginyeria hidràulica i de gestió d'aigua. 

[“...Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua...d) Plantas de 
tratamiento de aguas residuales superiores a 10.000 habitantes-equivalentes...] 

L'EDAR projectada s'ha de dimensionar per a 1.820 hab-eq, per tant un nombre 
inferior al requerit en la normativa ambiental vigent. 
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3.   Descripció del medi 
 
3.1.   Ubicació 
 

El projecte s’emmarca dins el terme municipal d'Anglesola a l'oest de la comarca de 
l’Urgell, a la plana de Lleida, al nord del municipi d’Anglesola (veure figura 1). 
 
La morfologia que presenta el terreny és la típica de la plana de Lleida, combina 
espais amb desnivells gairebé nuls, de zones planeres i ondulades, amb petits tossals 
que trenquen el relleu. El terme municipal es pot dividir de forma molt global en dos 
grans zones, la ubicada al nord, extremadament planera i la situada al sud, la qual es 
caracteritza per lleus ondulacions. 
 
La parcel·la on s’implantarà l’estació depuradora d’aigües residuals es troba situada al 
marge esquerre del riu d’Ondara. 
 

 
 

Figura 1.  Àmbit del projecte. 

 

3.2.   Clima 
 
Anglesola s’inscriu en un clima de tipus mediterrani continental. Si classifiquem el 
clima de la zona segons l’índex d’humitat de Thornthwaite, tot el terme municipal es 
cataloga com a semiàrid1. 
 

                                                 
1 Tornthwaite defineix en total 9 tipus de clima o regions d’humitat. L’índex ve definit per la diferència entre 
l’índex d’humitat (relació percentual entre la suma dels excedents mensuals d’aigua i les necessitat anuals 
d’aquest líquid expressades per evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació 
semblant entre el dèficit anual d’aigua expressar per la suma dels dèficits mensuals i la necessitat anual 
d’aigua) 
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Així, el municipi es caracteritza per un clima amb marcat dèficit hídric a l’estiu, 
precipitacions màximes a la primavera i tardor i estius molt secs. A l’hivern són 
habituals les boires i les gelades i les precipitacions són escasses. Les temperatures 
són extremes tan a l’hivern com a l’estiu. Les precipitacions oscil·len al voltant dels 350 
mm/ any. La temperatura mitjana està al voltant dels 14ºC mentre que la mitjana de les 
temperatures màximes i mínimes estaria al voltant dels 20 i 9,5ºC respectivament. El 
vent dominant a la zona, l’anomenat llebeig, que acostuma a portar molta sorra i pols 
fina en suspensió, té una gran importància en la dinàmica i en l’estructuració de les 
comunitats vegetals. Presenta una velocitat mitjana de 3,8 m/s i la direcció dominant 
és la SO. La humitat relativa mitjana és del 68% i la irradiació global mitjana diària de 
16,7KJ/m². 
 
 2001 2002 2003 2008 2009 Mitja 
Precipitació acumulada (PPT) 324,6 352,2 497,6 597,7 379,5 430,32
Temperatura mitjana (Tmm) 14,3 14,3 14,6 13,7 14,6 14,3 
Temperatura màxima mitjana (Txm) 20 19,7 20,6 19,4 20,4 20,02 
Temperatura mínima mitjana (Tnm) 9,4 9,5 9,6 9,2 9,8 9,5 
Temperatura màxima absoluta (Txx) 39,7 36,6 38,8 37 37,6 37,94 
Temperatura mínima absoluta (Tnn) -12,1 -4,5 -5,7 -6,4 -7,6 -7,26 
Velocitat mitjana del vent ( a 10 m) 3,7 3,9 3,9 2,9 2,9 3,46 
Direcció dominant (a 10 m) W W W W W W 
Humitat relativa mitjana 68 % 70 % 68 % 67 % 66 % 68 % 

Taula 1. Dades climàtiques de l'estació del SMC a Tàrrega (Urgell). (Font: Servei Meteorològic de 
Catalunya (DMAH)). 

 
 

 
 

 

Figura 2 Diagrama ombrotèrmic. (Font: Atles 
climàtic de Catalunya). 

Figura 3 Atles climàtic de Catalunya. 
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3.3.   Hidrologia 
 

3.3.1.   Hidrologia Subterrània 
 
L’àmbit on s’ubica la depuradora projectada, està format per unes extenses terrasses 
al·luvials, constituïdes per materials quaternaris, per sobre de les quals s’han dut a 
terme diverses activitats agrícoles. 
 
El terme municipal d'Anglesola es troba sobre un aqüífer: unitat dels quaternaris i 
al·luvials de Lleida. Aqüífer dels detrítics oligocens de Lleida, conegut com l'Al·luvial de 
l'Urgell de tipologia al·luvial.  
 

 
 

Figura 4 Situació geogràfica de la massa d'aigua de l'Al·luvial d'Urgell. 

 

NOM COMARCA ÀREA 
(km²) 

CODI MASSA AIGUA 
SUBTERRÀNIA 

Al·luvial de 
l'Urgell Urgell 275 48 

 
Taula 2. Aqüífer de l'àmbit d'estudi. 

 
Aquesta massa d’aigua va ser declarada com a vulnerable per nitrats segons el 
DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i 
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, 
tal i com es mostra a la  
Figura 5. 

Ubicació EDAR 
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Figura 5 Zones vulnerables per nitrats a la zona de l’aqüífer de l’Al·luvial d’Urgell. 

 
A més, i amb referència al compliment de la Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE, 
l’últim informe de “l’Estat de les masses d’aigua a Catalunya (Resultats del Programa 
de Seguiment i Control. Dades 2007-2010)” aquesta massa d’aigua té un bo estat 
quantitatiu però un mal estat qualitatiu cosa que ocasiona el No Compliment. 
 
3.3.2.   Hidrologia Superficial 
 
Al terme municipal de d’Anglesola passa el riu d’Ondara el qual neix a les altures del 
terme de Talavera, passa per Cervera i segueix per Tàrrega. Després de passa per 
Vilagrassa i Anglesola i es perd entre els regadius del canal d'Urgell. 
 
D'acord amb la configuració del terreny, les aigües de la Conca de l’Ondara haurien de 
trobar la seva sortida natural en el Corb, poc abans que aquest aboqués al Segre; 
però, a la pràctica, la plana d'Urgell s'interposa entre un i altre riu. Avui l’Ondara es 
confon amb els desguassos del regadiu i abans, molt possiblement, es perdia entre els 
aiguamolls d'aquella extensa planúria. 
 
La Conca de l'Ondara és molt àmplia a una i altra banda del riu, però els afluents de la 
dreta ensopeguen amb els regadius de l'Urgell abans de poder arribar al seu destí. De 
la banda esquerra, el més important és el Cercavins que passa per Verdú, després 
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d'haver recollit les aigües del torrent de Vilagrasseta, i es troba amb l'Ondara prop de 
Tàrrega. 
 
L'aspecte geogràfic de la Conca del riu d'Ondara correspon a una zona intermèdia 
entre els contraforts suaus de l'altiplà segarrenc (entre 400 i 450 m. d'altitud) i les 
planes al·luvials de l'Urgell (entre 265 i 325 m). Té una llargada d'uns 14 Km de nord a 
sud i el seu relleu passa d'unes terres trencades i barrancoses, a llevant, a uns 
terrenys suaument ondulats que es van desdibuixant fins a convertir-se en planes, a 
ponent. 
 
Comprèn els municipis de Tàrrega (amb els seus agregats del Talladell, Altet, la 
Figuerosa, Riudovelles, Conill, Claravalls i Santa Maria de Montmagastrell), Anglesola, 
Vilagrassa, Verdú i Montornès (amb el seu agregat del Mas de Bondia). 
 
En referència al compliment de la Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE, l’últim informe 
de “l’Estat de les masses d’aigua a Catalunya (Resultats del Programa de Seguiment i 
Control. Dades 2007-2010)” totes les masses d’aigua que conformen el riu Ondara 
tenen un bo estat químic i un mediocre estat ecològic cosa que, però, li atorga una 
classificació de Compliment. 
 

 
 

Figura 6. Riu Ondara al seu pas pel terme municipal d’Anglesola. 

 
Així doncs, per qualsevol actuació relacionada amb la construcció de la planta 
depuradora que pugui afectar als cursos d’aigua superficials i a les masses d’aigua, 
s’adoptaran mesures per a millorar aquest nivell. Per tant, com a consideració general 
caldrà que les actuacions siguin compatibles amb els “Criteris d’intervenció en espais 
fluvials” (ACA).  
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3.4.   Qualitat de l’aire 
 
El present projecte s’emmarca dins la Zona de Qualitat de l’Aire 14 (ZQA 14), segons 
la Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH, corresponent a les Terres de 
Ponent. 
 
 

 

Figura 7. Zona de qualitat de l'aire 14. (Font: DMAH). 
 

Per valorar la qualitat de l’aire utilitzem l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA)2 que 
es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, PST, O3 i PM10 
mesurats en les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). 
 
Tot i no disposar de mesures directes de la qualitat de l’aire a Anglesola, disposem de 
les dades d’una estació propera, Lleida, que es troba a una distància de 47 km. Les 
dades d’aquesta estació durant el període 01/02/12 al 07/02/12 mostren una qualitat 
globalment satisfactòria, amb un valor mitjà setmanal de 63, essent el divendres el 
nivell de qualitat més alt i el dilluns el més baix. 
 

                                                 
2 El valor de l’ICQA el determina el contaminant crític mitjà per a cada estació, contaminant que té el 
ICQA més baix. Quan més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de forma que un ICQA=100 
representaria una atmosfera totalment neta dels contaminants esmentats i valors negatius indicarien que 
alguna d’aquelles substàncies es troba en una concentració superior al límit admès. La presència de 
contaminants atmosfèrics està associada al nivell d’activitat antròpica (emissions industrials, vehicles, ...) i 
el grau d’assimilació i dispersió d’aquests. 
 
La següent taula mostra els nivells de qualitat de l’aire. 
 

Bona Milorable Pobra 
Excel·lent: 17<ICQA<100 Acceptable: 25<ICQA<50 Deficient: -50<ICQA<0 

Satisfactòria: 50<ICQA<75 Baixa: 0<ICQA<25 Molt deficient: ICQA<-50 
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La qualitat de l'aire durant aquest període ha estat bona empitjorant una mica a la 
meitat a causa d'uns dies d'estabilitat. La resta del període al principi i al final la 
situació meteorologica ha estat inestable amb nuvolisitat i alguns reuixats dispersos. Hi 
ha hagut un valor d'ICQA negatiu per PM10.3 
 
La qualitat de l'aire durant aquest període ha estat bona, millorant cap a finals de 
setmana.   
 

Resum Diari 01/02/2012 02/02/2012 03/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 06/02/2012 07/02/2012 Resum 
setmanal 

ICQA màxim 54 67 59 63 69 65 62 69 
ICQA mitjà 54 67 59 63 69 65 62 63 
ICQA mínim 54 67 59 63 69 65 62 54 
Estacions 
amb 
incidències 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Estacions 
amb dades 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Taula 3. Valors de qualitat atmosfèrica a Lleida al Període 01/02/2012 a 07/02/2012. 

 

Distribució dels valors 
diaris de l'ICQA per 

categories de qualitat d'aire 

Distribució dels valors 
diaris de l'ICQA per 
contaminant crític 

Distribució dels valors 
mitjans setmanals de 

l'ICQA per categories de 
qualitat de l'aire 

Excel·lent 0,0 % SO2 0,0 % Excel·lent 0,0 % 
Satisfactòria 100, 0% NO2 0,0 % Satisfactòria 100,0 % 
Acceptable 0,0 % PST 0,0 % Acceptable 0,0 % 

Baixa 0,0 % O3 57,1 % Baixa 0,0 % 
Deficient 0,0 % CO 0,0 % Deficient 0,0 % 

Molt deficient 0,0 % PM10 42,9 % Molt deficient 0,0 % 
 

Taula 4. Distribució dels valors mitjans de l'ICQA. (Font: DMAH). 
 

Respecte l'avaluació dels contaminants que es poden mesurar en l'àmbit d'influència 
del projecte, tots ells es troben per sota dels valors límits establerts per la normativa 
vigent i no s'ha detectat cap superació del llindar d'alerta. 

Per tant, analitzant la capacitat i vulnerabilitat del territori definides, les característiques 
geogràfiques i socio-econòmiques de l'indret (situat en un entorn amb el sector 
industrial força allunyat i envoltat d'àmplies zones agrícoles), es pot afirmar que l'àrea 
afectada pel present projecte no presenta problemes importants de contaminació 
atmosfèrica. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Font: estudi setmanal ICQA. Departament de Medi Ambient i Habitatge. PM10: Partícules en suspensió. 
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1.  Introducció 
 
Com a mesura de protecció de l'entorn natural i de les àrees verdes amb valor 
excepcional, l'Administració imposa unes restriccions al territori per garantir el seu bon 
estat de conservació. 
 
Les normes del PEIN (Pla Espais Interès Natural) estableixen un règim de protecció 
bàsic aplicable en la totalitat del seu àmbit; aquest règim pot completar-se en cada 
espai o conjunt d'espais mitjançant: 
 

 La formulació de plans especials de protecció del medi natural i el paisatge. 
 

 La declaració d'espais de protecció especial (parcs nacionals, paratges naurals 
d'interès nacional, reserves o parcs naturals), que fa que els espais passin a 
tenir una regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada per a preservar-
los i potenciar-los. 

 
 

2. Afectació a la llera 
 
Es produeixen una afecció a la llera pública durant la fase d'explotació del projecte. 
L'afecció que es produirà serà per l'obra de sortida de l'EDAR, que vessa les aigües a 
a la llera del riu d'Ondara que discorre pel sud de l'estació depuradora. 
 
 

3. Afeccions a zones PEIN i ZEPA 
 
El terme d'Anglesola es troba inclòs dins de dos espais d'interès natural. El més 
significatiu és Anglesola - Vilagrassa amb 479,87 ha i el segon consta d'una petita part 
dels Plans de Sió amb 0,17 ha. L'espai Anglesola - Vilagrassa té una superfície de 
1.122,66 ha de les quals el 42,75 % es troben al terme municipal d'Anglesola i 
suposen un 20,39 % de la superfície del municipi. 
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Figura 1. Mapa d'afecció del PEIN a la zona d'Anglesola. 
 

Tot seguit s'exposa una taula on es pot veure quins espais protegits té cada municipi 
de l'Urgell i la seva extensió: 
 

 
 

Figura 2. Espais natural protegits pel terme municipal. 
 
L'espai Anglesola - Vilagrassa és de tipus ZEPA (Zona d'Especial Protecció per les 
aus) i protegeix les següents espècies d'aus: esparver cendrós, sisó, gaig blau i 
terrerola comú. En quant a arbres i arbredes que per les seves mesures excepcionals 
dins de la seva espècies o per la seva edat, història o particularitat científica, siguin 
mereixedors de mesures de protecció, a la comarca de l'Urgell només es troben dos 
(Xop Gros del Molí Vell i Om de la Plana), però cap d'ells dins del municipi d'Anglesola. 
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Figura 3. Zona ZEPA per al terme municipal d'Anglesola. 

 

4. Conclusions 
D'acord amb el Decret 114/1988 del 7 d'abril, d'Avaluació d'Impacte Ambiental s'ha de 
comprovar la necessitat de realitzar un Estudi d'Impacte Ambiental i no cal. 

A l'Annex 17. Informe Ambiental es recullen una sèrie de mesures preventives a tenir 
en compte durant l'execució de les obres per tal de minitmitzar les afeccions sobre el 
medi. 

Les afeccions respecte la qualitat de les aigües del riu d'Ondara seran mínimes, ja que 
consistirà en l'abocament de l'aigua tractada per l'EDAR. Els paràmetres d'abocament 
previstos en el projecte compleixen perfectament els objectius de depuració establerts 
per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 
2000. 
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1.  Introducció 
L’objecte del present annex és la definició del cronograma de les diferents activitats a 
realitzar per l’execució de l’obra de l’estació depuradora d’Anglesola. 
 
El termini previst per l’execució de les obres projectades s’estableix en set (7) mesos. 
A l’Apèndix 1 s’adjunta un cronograma o diagrama de barres valorat, amb les activitats 
a realitzar i la seva durada corresponent. 
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Apèndix 1. Cronograma 



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
EDAR ANGLESOLA - Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida).

Codi Descripció Dur.
Setembre 2012

3 10 17 24
Octubre 2012
1 8 15 22 29

Novembre 2012
5 12 19 26

Desembre 2012
3 10 17 24 31

Gener 2013
7 14 21 28

Febrer 2013
4 11 18 25

Març 2013
4 11 18 25

Abril 20
1

1 EDAR ANGLESOLA 212

0000 INICI DE LES OBRES 0

1.1 ACTIVITATS PRÈVIES 7

0100 Acopis 2

0200 Replanteig 2

0300 Esbrossada i neteja del terreny 5

1.2 CAMÍ D'ACCÉS 25

0400 Replanteig 2

0500 Moviment de terres 10

0600 Afermat 7

0700 Senyalització 3

1.3 MOVIMENT DE TERRES EDAR 28

0800 Replanteig 3

0900 Anivellament plataforma EDAR 5

1000 Excavacions localitzades (reactor) 5

1.4 ESCOMESES 40

1200 Escomesa elèctrica 40

1300 Escomesa d'aigua potable 30

1.5 OBRES DE FÀBRICA 103

1400 Pretractament 40

1500 Reactor biològic i decantador 55

1600 Obra de sortida 8

1700 Sitja de fangs 15

1800 Rases i arquetes 25

1900 Edifici de control 30

1.6 INSTAL·LACIÓ COL·LECTORS 124

2000 Col·lectors d'entrada 30

2100 Conduccions a la parcel·la 30

2200 Col·lector de sortida 6

1.7 MUNTATGE D'EQUIPS 50

2300 Pretractament 35

2400 Reactor biològic i decantador 35

2500 Sitja de fangs 15

2600 Edifici de control 20

2700 Instrumentació 10

1.8 URBANITZACIÓ 38

2800 Drenatge i sanejament 18

2900 Abastament d'aigua 10

3000 Instal·lació elèctrica i enllumenat 10

3100 Ferms i paviments 10

3200 Jardineria 10

3300 Tancament 5

1.9 PROVES DE FUNCIONAMENT 15

3400 Proves de funcionament 15

3500 SEGURETAT I SALUT 212

3600 IMPREVISTOS 212

3700 MESURES DE CORRECIÓ AMBIENTAL 212

3800 CONTROL DE QUALITAT 212

ZZZZ POSADA EN MARXA 0

EDAR A

INICI DE LES OBRES

ACTIVITATS PRÈVIES

Acopis

Replanteig

Esbrossada i neteja del terreny
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Escomesa d'aigua potable

OBRES DE FÀBRICA
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Reactor biològic i decantador
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Jardineria
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PROVE

Proves 

SEGUR

IMPREV

MESUR

CONTR

POSAD

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 09/05/2012Última anàlisi: 01/09/2012Inici real: 01/09/2012          Fi actual: 31/03/2013Fi contr: 31/03/2013Inici contr: 01/09/2012



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 20. 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



 

 

 



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,68000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A0122000 h Oficial 1a albañil 14,96000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,07000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,07000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 15,21000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 19,83000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 19,83000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 20,17000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 16,09000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 16,35000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 20,49000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,49000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 19,70000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 19,70000 €

A012N000 H Oficial de 1º d'obra pública 19,07000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,36000 €

A0130000 h Manobre especialista 20,49000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 16,93000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 16,93000 €

A0135000 h Ajudant soldador 14,04000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 17,61000 €

A013A000 h Ajudant fuster 17,75000 €

A013D000 h Ajudant pintor 14,28000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 17,58000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,58000 €

A013J000 h Ajudant lampista 16,90000 €

A013M000 h Ajudant muntador 16,93000 €

A013U001 H Ajudant 19,86000 €

A0140000 H Manobra 19,02000 €

A0149000 h Manobre guixaire 16,61000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,68000 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 55,55000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 71,05000 €

C110U510 h Retroexcavadora tipo CAT-225 con martillo 62,46000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 36,52000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 53,91000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,55000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 56,85000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 65,96000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,36000 €

C1500050 H Grua autopropulsada de 12 t 34,02000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,34000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 75,79000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,12000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,97000 €

C1503000 h Camió grua 39,68000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,78000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 33,74000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 53,36000 €

C150U100 h Camión de 7 t 18,87000 €

C150U120 h Camión de 20 t 24,05000 €

C150U220 h Grúa autopropulsada de 20 t 45,55000 €

C1700005 H Compressor de 7 m3 amb 2 vibradors interns de formigó 15,18000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 130,41000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,50000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,88000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 9,12000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 €

C170U100 h Vibrador interno de hormigón de alta frecuencia 0,89000 €

C170U400 h Camión con bomba de hormigonar 49,95000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,39000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,50000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,64000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,30000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,47000 €

C200U220 h Equipo de corte oxiacetilénico 4,26000 €

CF11U300 h Equipo de empuje para tubería de hormigón armado entre diámetros 1200mm y 2500mm inclusive 96,44000 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió 30,38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 6,70000 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,19000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 14,50000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,36000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 13,34000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 24,71000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 13,16000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,34000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,40000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,80000 €

B051P4301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,08000 €

B0521100 kg Guix YG 0,10000 €

B0521200 kg Guix YF 0,13000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,21000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,37000 €

B05AU010 m3 Inyección de lechada de cemento 433,67000 €

B0604220 M3 Formigó de resistència 15 N/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 33,00000 €

B060TY01 M3 Formigó HM-15, de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

43,67000 €

B0641080 m3 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

52,07000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

50,75000 €

B0641650 m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

64,18000 €

B0651080 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

47,04000 €

B0652181 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa 30,36000 €

B065308N m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició IIb

49,15000 €

B0654050 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qc

73,30000 €

B0654080 m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició IIIa

51,32000 €

B0657050 m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

54,73000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 22,29000 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 24,68000 €

B0718001 M3 Morter M-80 60,16000 €

B081U010 l Superfluidificante 0,45000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,80000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,16000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,72000 €

B0A216SG m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 1,73000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,03000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,08000 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B0A62F00 u Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,65000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,09000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 17,02000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,15000 €

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,10000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,02000 €

B0D8U1A0 m2 Alquiler encofrado PERI o similar en alzados rectos 3,07000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 45x45x125 cm, per a 150 usos 1,11000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,38000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,47000 €

B0E244F1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x15 cm, per a revestir 0,81000 €

B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a revestir 0,98000 €

B0EAA4L6 u Peça U de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de cara vista de color gris 1,02000 €

B0EAA4LN u Peça U de morter de ciment, de 40x20x15 cm, de cara vista de color gris 0,95000 €

B0EAN346 u Peça L de morter de ciment, de 15 cm d'amplària, de cara vista, de color gris 0,79000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,17000 €

B0FGNL10 u Tova d'elaboració mecànica, de 30x30 cm 1,06000 €

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+transferència,
de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de construcció o demolició, amb
codis 200201, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30,43000 €

B44Z5011 kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una
capa d´imprimació antioxidant

0,65000 €

B4LF0602 m Bigueta de formigó pretensat de 21 a 22 cm d´alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 6125 i 9625 kp

9,44000 €

B4LZ570N m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 60 cm i alçària de 22 cm 3,88000 €

B52221C0 u Teula plana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim 1,04000 €

B5ZH1D50 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm 2,53000 €

B5ZHBD50 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 125 mm 1,87000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,23000 €

B6A1CEA1 u Porta de dues fulles de mides 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom

473,98000 €

B6AZ1134 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària 2,4 m 23,86000 €

B7J203J0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de bentonita de sodi i cautxú butil de 2x2,5 cm de secció 8,15000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,88000 €

B84123B0 m2 Placa d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm, per a cel ras desmuntable amb
entramat ocult

5,30000 €

B84ZB030 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

2,81000 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 11,12000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 2,55000 €
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MATERIALS

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 11,42000 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 6,55000 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,06000 €

B9F0TY01 U Llambordí grànitic de 18X9X12 cm 0,70000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

23,70000 €

BA1D3663 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar per a col.locar sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb
bastiment de doella amb tapaboques

43,33000 €

BAF13EC1 u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 150x120 cm, de qualitat 3, i classe A0 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs

239,41000 €

BAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

33,92000 €

BASA72QB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60 de dues fulles batents per a una llum de 140x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic

687,34000 €

BASA92QB u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ignífug, amb
sistema de tancament automàtic, amb perfil de marc obert, rf-60, de dues fulles batents, per a una
llum de 150x377 cm,  amb tanca de nylon amb ànima d'acer.

600,00000 €

BASA92QD U Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ignífug, amb
sistema de tancament automàtic, amb perfil de marc obert, rf-60, de dues fulles batents, per a una
llum de 90x210 cm,  amb tanca de nylon amb ànima d'acer.

279,29000 €

BAZG1360 u Ferramenta per a finestra, preu mitjà, amb una fulla batent 7,49000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 12,81000 €

BB121LA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
12 cm, de 100 cm d'alçària

78,12000 €

BD131670 m Tub de PVC sèrie F, de D 110 mm i de llargària 3 m, com a màxim 1,55000 €

BD13187B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm
i de llargària 3 m, per a encolar

3,55000 €

BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 1,19000 €

BD5DU020 M Interceptor pluvial ACO DRAIN tipus N300. Reixa registrable de fundició. Solera de 30 cm i
retacats laterals de formigó. Elements auxiliars i ajudes de paleta. Inclòs connexió a la xarxa i
posada en funcionament

180,00000 €

BD75TY05 ML Tub de polietilè tipus Ecopal o similar de diàmetre 400 mm 26,00000 €

BD78UC30 m Tubo para hinca de hormigón de 2000 mm de diámetro clase V ASTM-C76 M 688,27000 €

BDD1TY01 U Anell prefabricat de formigó de D 80 cm fins a 1 m de llarg 21,53000 €

BDD1U0U1 U Con prefabricat de reducció de D 80 cm a D 60 cm 47,11000 €

BDD1U0U2 U Base de pou de registre amb forats per a tubs 77,04000 €

BDDZ0002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

121,00000 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 6,37000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 11,32000 €

BDKZHLB5 u Bastiment quadrat i tapa rectangularde fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700 x 1500 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124

299,00000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,05000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

BEM12D10 u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa

363,94000 €

BEWMB000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt 11,57000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53131

1,60000 €

BFB19350 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53131, soldat

2,08000 €

BFB1F320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53131, soldat

7,98000 €

BFB1L320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53131, soldat

19,94000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

7,15000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €

BG638022 u Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 2, per a muntar superficialment 4,02000 €

BGCUNU35 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,76000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm
de diàmetre, de 300 µm

8,49000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BGW63000 u Part proporcional d´accessoris per a endolls 0,22000 €

BGYD1000 u Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,07000 €

BH61A611 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 4 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau
de protecció IP 425, per a col.locar superficialment, marca DAISALUX model Sol N2S o equivalent

36,14000 €

BHA1H5Q0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d´acer embotit

30,48000 €

BHB21130 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W amb
cos de fosa d'alumini, IP-55

47,14000 €

BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta

99,07000 €

BHN64950 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada d'incandescència de 100 W, de
preu alt, amb bastidor metàl.lic

120,97000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,34000 €

BHWA1000 u Part proporcional d´accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 0,99000 €

BHWB2000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,14000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 35,29000 €

BJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, per a
encastar

53,81000 €

BJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
amb els elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment

105,11000 €

BJ1BB012 u Cisterna de porcellana vitrificada, de color blanc, preu alt, amb fixacions murals 11,52000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 6,80000 €

BJ238121 u Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

17,25000 €

BJMAU001 u Mesurador d'oxigen format per:
-sensor d'oxigen dissolt marca ENDRESS+HAUSER model OXYMAX W COS41. Rang de 0.05 a
20 mg/l. Protecció IP68. Longitud cable 7m.
-portaelectrodes d'inmersióper oxigen dissol y sensors de turbidesa marca ENDRES+HAUSER
model  CYA 611 en PVC
-kit de muntatge amb braç-suport i sistema pendular.
-sistema de neteja mab spray marca ENDRES+HAUSER mod. CHEMOCLEAN Spray Head COR

915,00000 €
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3
-vàlvula Buschjost de membrana d'accionament indirecte per solenoide. Pressió de treball 0.1-16
bar.

BJMBU001 u Mesurador de cabal electromagnètic marca ENDRESS+HAUSER model PROMAG 50 W DN 100.
Rang ajustable a max. 4700 l/min
Conductivitat minima  5 microS/cm
Recobriment de poliuretà
Conexió a procès: PN16, St37-2/FE 410 W B, brida EN1092-1 (DIN2501)
Electrodes:1.4435/316L
Calibració:0.5%
Capçal de paret Alu. IP67 NEMA4X
Cable, versión remota: 10 m cable de bobina i senyal
Entrada de cable: Prensaestopa M20 (EEx d> rosca M20)
Alimentació per a display 85-260 VAC, 2-línia + pulsadors
Sortida i entrada de 4-20 mA HART + freqüència

1.601,25000 €

BN12B320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt

114,36000 €

BN12TJ40 u Vàlvula de comporta tajadera per a canal ROSS-STS de 40 cm d'ample i 140 cm d'alt. Inclou
volant, materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inox

2.940,30000 €

BN12TJ41 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueitat a 4 costats ROSS-STS de 40 cm de
diàmetre amb extensió de 1.5-2 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inox

2.264,40000 €

BN12TJ42 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueitat a 4 costats ROSS-STS de 11 cm de
diàmetre amb extensió de 2-2.5 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inox

1.536,00000 €

BN318420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 36,23000 €

BNX256CX u Grup de pressió d'aigua de pistó GS 10/100L de la marca SUIMAQ o similar amb dipòsit de 100 l i
10 bar de pressió, amb un cabal d'impulsió de 260 l/min, com a màxim, de 2 CV de potència i
transmissió per corretja, muntat sobre bancada

460,00000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,87000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,64000 €

BTETI0080 m Tub acer inoxidable  DN 80mm bar de AISI316 30,00000 €

BTEX001 m Sistema de tractament Biològic, model BETA200, marca OMS-SACEDE o similar 51.022,00000 €

BTEX002 m Subministrament i col·locació de reixa manual en canal de 400mm de les següents
característiques:
Reixa d'acer al carboni construïda amb marc format per pasamans i reixa amb barres rodones.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1400mm.
Pas: 12 mm.
Diàmetre de les barres: 12 mm
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

1.200,00000 €

BTEX003 m Subministrament i col·locació de tamís manual en canal de 400mm de les següents
característiques:
Tamís d'acer al carboni construïda amb marc format per pasamans i tamís amb xapes.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1660 mm.
Pas: 3 mm.
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

1.200,00000 €
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BTEX004 m Bomba de purga de fangs ABS o similar mod. AS0630-S 13/4-D01-10-MD130 per a cabal de 6.5
m3/h i alçada de 4 m.c.a. i potencia de 1,9 kW. Inclou sòcol DN 65 AS/MF

1.064,00000 €

BTEX005 m Agitador submegible marca ABS o similar mod. RW 3033-A28/6-EC-D01-10-BO per reactor
biològic, amb hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema d'autoneteja d'àleps, capaç de proporcionar
un rendiment circulatori de 0.175 m3/s a 894 rpm. Motor de 2.8 kW a 400 V i 50 Hz. Inclou
protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics al bobinat, protecció d'estanqueitat per sistema DI,
amb sonda a la cambra d'oli i sistema de refrigeració per submergència. Inclou també 10 metres
de cable i un sistema d'elevació i gir amb tub guia en acer galvanitzat de 60x60x4

4.480,00000 €

BTEX006 m Bomba submergible per a purga de flotants ABS o similar mod. AS0530-S 12/2-D01-10-M per a
cabal de 4 l/s i alçada de 5 m.c.a. i potencia de 1,7 kW. Inclou sòcol AS 0530

789,00000 €

BTEX007 m Bomba ABS MF 154 W lleugera per a aigües residuals de motor monofàsic de 220 - 240 v i 3,0 A.
La potència absorbida és de 0,66 KW amb una velocitat de 2.900 r.p.m. Utilizada per al bombeig
d'efluents en llocs situats per sota del nivell de desguàs al col·lector, segons Normativa DIN/EN
12056.

400,00000 €

BTEX081 m Tamiz de cargol helicoidal 7.695,00000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 69,56000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,68000 = 21,64800

Subtotal: 21,64800 21,64800
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,50000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 83,80000 = 16,76000

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,19000 = 0,21420
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 14,50000 = 9,42500
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 13,16000 = 20,39800

Subtotal: 46,79720 46,79720
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 21,64800 = 0,21648

Subtotal: 0,21648 0,21648

COST DIRECTE 69,56168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,56168

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 67,15000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 19,68000

Subtotal: 19,68000 19,68000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 83,80000 = 20,95000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 15,36000 = 25,03680
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

Subtotal: 46,22480 46,22480
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,68000 = 0,19680

Subtotal: 0,19680 0,19680

COST DIRECTE 67,15160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,15160

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 76,36000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 19,68000

Subtotal: 19,68000 19,68000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 83,80000 = 31,84400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,36000 = 23,34720

Subtotal: 55,42920 55,42920
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,68000 = 0,19680

Subtotal: 0,19680 0,19680

COST DIRECTE 76,35600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,35600

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 90,20000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,34000 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,68000 = 20,66400

Subtotal: 20,66400 20,66400
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,50000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 15,36000 = 21,19680
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 83,80000 = 31,84400

Subtotal: 70,37880 70,37880
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,66400 = 0,20664

Subtotal: 0,20664 0,20664

COST DIRECTE 92,33694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,33694

D07J1100 m3 Pasta de guix YG Rend.: 1,000 97,49000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 16,61000 16,61000
Materials

B0521100 kg Guix YG 800,000      x 0,10000 = 80,00000
B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,19000 = 0,71400

Subtotal: 80,71400 80,71400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,61000 = 0,16610

Subtotal: 0,16610 0,16610

COST DIRECTE 97,49010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,49010

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,82000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,07000 = 0,09535
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A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 16,93000 = 0,08465

Subtotal: 0,18000 0,18000
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,80000 = 0,00816

Subtotal: 0,63816 0,63816
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,18000 = 0,00180

Subtotal: 0,00180 0,00180

COST DIRECTE 0,81996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81996
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P-1 E3C51NG3 m3 Formigo, per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIb,
de consistencia plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,514 61,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,320 /R x 19,02000 = 4,02008
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,250 /R x 14,96000 = 2,47028

Subtotal: 6,49036 6,49036
Materials

B065308N m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició IIb

1,050      x 49,15000 = 51,60750

Subtotal: 51,60750 51,60750

COST DIRECTE 58,09786
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,00275

P-2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de
fonaments

Rend.: 1,000 21,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 19,07000 = 8,58150
A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 16,93000 = 8,46500

Subtotal: 17,04650 17,04650
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,03000 = 0,15450
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,000      x 0,42000 = 2,94000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 211,79000 = 0,42358
B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,63000 = 0,07890

Subtotal: 3,59698 3,59698

COST DIRECTE 20,64348
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,67565

P-3 E4415112 kg Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i
amb una capa d´imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
col.locat a l´obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 14,04000 = 0,21060
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 15,21000 = 0,22815
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Subtotal: 0,43875 0,43875
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 2,50000 = 0,03750

Subtotal: 0,03750 0,03750
Materials

B44Z5011 kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d´imprimació antioxidant

1,000      x 0,65000 = 0,65000

Subtotal: 0,65000 0,65000

COST DIRECTE 1,12625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18256

P-4 E44WU001 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de 10 mm, amb
cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600
A0140000 H Manobra 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200

Subtotal: 4,13800 4,13800
Materials

B0A62F00 u Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 0,65000 = 0,65000

Subtotal: 0,65000 0,65000

COST DIRECTE 4,78800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02740

P-5 E45717G5 m3 Formigó per a llindes, HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat manualment

Rend.: 1,000 75,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,250 /R x 14,96000 = 3,74000

Subtotal: 22,76000 22,76000
Materials

B0651080 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

1,050      x 47,04000 = 49,39200

Subtotal: 49,39200 49,39200
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COST DIRECTE 72,15200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,60760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,75960

P-6 E45A1AG3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 75,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,750 /R x 19,02000 = 14,26500
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,220 /R x 14,96000 = 3,29120

Subtotal: 17,55620 17,55620
Materials

B0654080 m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició IIIa

1,050      x 51,32000 = 53,88600

Subtotal: 53,88600 53,88600

COST DIRECTE 71,44220
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,57211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,01431

P-7 E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de sostres amb
elements resistents industrialitzats

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,07000 = 0,19070

Subtotal: 0,36000 0,36000
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81996 = 0,81996

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,80000 = 0,00800

Subtotal: 0,82796 0,82796

COST DIRECTE 1,18796
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24736

P-8 E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D:
6 - 6 B 500 T 6x2.2 m UNE 36 092:1996 per a
l'armadura de sostres amb elements resistents

Rend.: 1,000 2,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

P-9 E4D0U040 M2 Encofrat i desencofrat corb, inclosa part proporcional
d'arriostraments, puntals, elements auxiliars i
desencofrant.

Rend.: 8,625 37,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 10,36986
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 2,74551
A013U001 H Ajudant 3,000 /R x 19,86000 = 6,90783
A0140000 H Manobra 3,000 /R x 19,02000 = 6,61565

Subtotal: 26,63885 26,63885
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 53,36000 = 1,23733
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums

inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,77681

Subtotal: 2,01414 2,01414
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,000      x 0,42000 = 1,68000
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,090      x 17,02000 = 1,53180

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,250      x 1,10000 = 2,47500

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,47000 = 0,88200

Subtotal: 6,83180 6,83180

COST DIRECTE 35,48479
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,25903

P-10 E4E2561E m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat
llis de 40x20x20 cm R6 N/mm2 (58,86 kp/cm2) de
morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 31,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600
A0121000 h Oficial 1a 0,480 /R x 22,36000 = 10,73280

Subtotal: 16,43880 16,43880
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,016      x 76,35600 = 1,22170

B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20
cm, per a revestir

12,500      x 0,98000 = 12,25000
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Subtotal: 13,47170 13,47170

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16439

COST DIRECTE 30,07489
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,50374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,57863

P-11 E4E2561N m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat
llis de 40x20x15 cm R6 N/mm2 (58,86 kp/cm2) de
morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 18,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600
A0121000 h Oficial 1a 0,480 /R x 22,36000 = 10,73280

Subtotal: 16,43880 16,43880
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,016      x 76,35600 = 1,22170

B0E244F1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x15
cm, per a revestir

0,016      x 0,81000 = 0,01296

Subtotal: 1,23466 1,23466

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16439

COST DIRECTE 17,83785
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,72974

P-12 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U
llisa de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de color
gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 11,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,160 /R x 19,02000 = 3,04320
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,260 /R x 14,96000 = 3,88960

Subtotal: 6,93280 6,93280
Materials

B0EAA4L6 u Peça U de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de
cara vista de color gris

2,600      x 1,02000 = 2,65200

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,680      x 0,81996 = 1,37753
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,80000 = 0,00800
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 76,35600 = 0,07636

Subtotal: 4,11389 4,11389

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06933

COST DIRECTE 11,11602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,67182

P-13 E4E765EN m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U
llisa de morter de ciment, de 40x20x15 cm, de color
gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a albañil 0,260 /R x 14,96000 = 3,88960
A0140000 H Manobra 0,160 /R x 19,02000 = 3,04320

Subtotal: 6,93280 6,93280
Materials

B0EAA4LN u Peça U de morter de ciment, de 40x20x15 cm, de
cara vista de color gris

2,000      x 0,95000 = 1,90000

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,680      x 0,81996 = 1,37753

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,80000 = 0,00800
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 76,35600 = 0,07636

Subtotal: 3,36189 3,36189

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06933

COST DIRECTE 10,36402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,88222

P-14 E4LDJFQA m2 Sostre de 22+4 cm, amb revoltó de morter de ciment i
biguetes de formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària,
intereixos 0.7 m, llum >5 m, de moment flector últim
2440 kpxm. S'inclou l'encofrat i desencofrat, així com
part proporcional de petit material.

Rend.: 1,000 30,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,165 /R x 22,36000 = 3,68940
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A0140000 H Manobra 0,286 /R x 19,02000 = 5,43972

Subtotal: 9,12912 9,12912
Materials

B4LZ570N m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 60 cm i alçària de 22 cm

1,500      x 3,88000 = 5,82000

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,007      x 7,09000 = 0,04963

B4LF0602 m Bigueta de formigó pretensat de 21 a 22 cm d´alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 6125 i
9625 kp

1,460      x 9,44000 = 13,78240

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,670      x 0,42000 = 0,70140

Subtotal: 20,35343 20,35343

COST DIRECTE 29,48255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,95668

P-15 E52221CK m2 Teulada de teula plana de ceràmica de color vermell,
de 12 peces/m2, com a màxim, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,200 /R x 19,02000 = 3,80400
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,400 /R x 14,96000 = 5,98400

Subtotal: 9,78800 9,78800
Materials

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0158      x 90,20000 = 1,42516

B52221C0 u Teula plana de ceràmica de color vermell, de 12
peces/m2 com a màxim

12,2094      x 1,04000 = 12,69778

Subtotal: 14,12294 14,12294
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 9,78800 = 0,24470

Subtotal: 0,24470 0,24470

COST DIRECTE 24,15564
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,36342

P-16 E5ZH1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm, col.locada amb peces especials i
connectada al baixant

Rend.: 1,000 16,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,300 /R x 14,96000 = 4,48800
A0140000 H Manobra 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300

Subtotal: 7,34100 7,34100
Materials

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,400      x 0,23000 = 1,01200

B5ZHBD50 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de
D 125 mm

2,000      x 1,87000 = 3,74000

B5ZH1D50 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm

1,2995      x 2,53000 = 3,28774

Subtotal: 8,03974 8,03974
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 7,34100 = 0,22023

Subtotal: 0,22023 0,22023

COST DIRECTE 15,60097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,38102

P-17 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165
l,remolinat

Rend.: 1,000 22,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,360 /R x 19,02000 = 6,84720
A0121000 h Oficial 1a 0,560 /R x 22,36000 = 12,52160

Subtotal: 19,36880 19,36880
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,016      x 92,33694 = 1,47739

Subtotal: 1,47739 1,47739

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19369

COST DIRECTE 21,03988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09187

P-18 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat
amb guix YF

Rend.: 1,000 12,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0149000 h Manobre guixaire 0,175 /R x 16,61000 = 2,90675
A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,350 /R x 19,83000 = 6,94050

Subtotal: 9,84725 9,84725
Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix YG 0,0137      x 97,49010 = 1,33561
B0521200 kg Guix YF 0,798      x 0,13000 = 0,10374

Subtotal: 1,43935 1,43935
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 9,84720 = 0,24618

Subtotal: 0,24618 0,24618

COST DIRECTE 11,53278
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,10942

P-19 E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb
guix YF

Rend.: 1,000 17,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,260 /R x 16,61000 = 4,31860
A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,520 /R x 19,83000 = 10,31160

Subtotal: 14,63020 14,63020
Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix YG 0,0147      x 97,49010 = 1,43310
B0521200 kg Guix YF 0,798      x 0,13000 = 0,10374

Subtotal: 1,53684 1,53684
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 14,63040 = 0,36576

Subtotal: 0,36576 0,36576

COST DIRECTE 16,53280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,35944

P-20 E84123BA m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu
superior, de 60x60 cm sistema desmuntable amb
entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra
roscada

Rend.: 1,000 16,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,050 /R x 19,02000 = 0,95100
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 19,70000 = 6,30400
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Subtotal: 7,25500 7,25500
Materials

B84123B0 m2 Placa d'escaiola de cara vista, preu superior, de
60x60 cm, per a cel ras desmuntable amb entramat
ocult

1,050      x 5,30000 = 5,56500

B84ZB030 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

1,000      x 2,81000 = 2,81000

Subtotal: 8,37500 8,37500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,25533 = 0,10883

Subtotal: 0,10883 0,10883

COST DIRECTE 15,73883
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52577

P-21 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d´acabat

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 14,28000 = 0,14280
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 16,09000 = 1,60900

Subtotal: 1,75180 1,75180
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,500      x 2,55000 = 1,27500

Subtotal: 1,27500 1,27500

COST DIRECTE 3,02680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17814

P-22 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 14,28000 = 0,21420
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 16,09000 = 2,01125

Subtotal: 2,22545 2,22545
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,500      x 2,55000 = 1,27500

Subtotal: 1,27500 1,27500
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02225

COST DIRECTE 3,52270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69884

P-23 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat

Rend.: 1,000 11,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 16,09000 = 2,41350
A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 14,28000 = 0,21420

Subtotal: 2,62770 2,62770
Materials

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,143      x 6,55000 = 0,93665
B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 0,229      x 11,42000 = 2,61518
B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 0,400      x 11,12000 = 4,44800

Subtotal: 7,99983 7,99983

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02628

COST DIRECTE 10,65381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18650

P-24 E8K2N23K m Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de
morter de ciment gris amb trencaaigües a un cantell,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 15,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,210 /R x 19,02000 = 3,99420
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,420 /R x 14,96000 = 6,28320

Subtotal: 10,27740 10,27740
Materials

B0EAN346 u Peça L de morter de ciment, de 15 cm d'amplària, de
cara vista, de color gris

5,000      x 0,79000 = 3,95000

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,008      x 90,20000 = 0,72160

Subtotal: 4,67160 4,67160
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COST DIRECTE 14,94900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,69645

P-25 E9D1NL0K m2 Paviment de toves ceràmiques de elaboració
mecànica, de 30x30 cm, col·locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 21,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,140 /R x 19,02000 = 2,66280
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,280 /R x 14,96000 = 4,18880

Subtotal: 6,85160 6,85160
Materials

B0FGNL10 u Tova d'elaboració mecànica, de 30x30 cm 10,964      x 1,06000 = 11,62184
D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0252      x 90,20000 = 2,27304

Subtotal: 13,89488 13,89488
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,85133 = 0,10277

Subtotal: 0,10277 0,10277

COST DIRECTE 20,84925
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,89171

P-26 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HL-150/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 17,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,220 /R x 19,02000 = 4,18440
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,150 /R x 14,96000 = 2,24400

Subtotal: 6,42840 6,42840
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,39000 = 0,21950

Subtotal: 0,21950 0,21950
Materials

B0641650 m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 64,18000 = 9,97357

Subtotal: 9,97357 9,97357
Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,42867 = 0,09643

Subtotal: 0,09643 0,09643

COST DIRECTE 16,71790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,55380

P-27 EA1D3663 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE 85208)
segons resultats d'assaigs, amb bastiment de doella
amb tapaboques

Rend.: 1,000 70,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,650 /R x 20,17000 = 13,11050

Subtotal: 15,77300 15,77300
Materials

BAZG1360 u Ferramenta per a finestra, preu mitjà, amb una fulla
batent

1,000      x 7,49000 = 7,49000

BA1D3663 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar per a col.locar
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE 85208)
segons resultat d'assaigs, amb bastiment de doella
amb tapaboques

1,000      x 43,33000 = 43,33000

Subtotal: 50,82000 50,82000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 15,77320 = 0,39433

Subtotal: 0,39433 0,39433

COST DIRECTE 66,98733
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,34937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,33670

P-28 EAF13EC1 u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
de 150x120 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE
85208) segons resultat d'assaigs

Rend.: 1,000 266,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 16,93000 = 2,53950
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,70000 = 11,82000

Subtotal: 14,35950 14,35950
Materials
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BAF13EC1 u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 150x120 cm, de qualitat 3, i classe A0
(UNE 85208) segons resultat d'assaigs

1,000      x 239,41000 = 239,41000

Subtotal: 239,41000 239,41000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 14,35960 = 0,35899

Subtotal: 0,35899 0,35899

COST DIRECTE 254,12849
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,70642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,83491

P-29 EAN5J6CN u Bastiment de base d'acer per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat per a un buit d'obra de 110x150 cm

Rend.: 1,000 4,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 EAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

Rend.: 1,000 68,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 20,17000 = 17,24535
A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 17,75000 = 0,67450

Subtotal: 17,91985 17,91985
Materials

BAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 33,92000 = 33,92000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 12,81000 = 12,81000

Subtotal: 46,73000 46,73000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 17,92000 = 0,44800

Subtotal: 0,44800 0,44800

COST DIRECTE 65,09785
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,25489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,35274

P-31 EASA72QB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, de dues fulles
batents, per a una llum de 140x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col.locada

Rend.: 1,000 728,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 16,35000 = 6,54000
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Subtotal: 6,54000 6,54000
Materials

BASA72QB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60 de dues fulles
batents per a una llum de 140x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic

1,000      x 687,34000 = 687,34000

Subtotal: 687,34000 687,34000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 6,54000 = 0,16350

Subtotal: 0,16350 0,16350

COST DIRECTE 694,04350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,70218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 728,74568

P-32 EASA92QC u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació
antioxidant amb aïllament rígid ignífug, amb sistema
de tancament automàtic, amb perfil de marc obert,
rf-60, de dues fulles batents, per a una llum de
150x377 cm, amb tanca de nylon amb ànima d'acer,
totalmant col.locada

Rend.: 1,000 636,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,350 /R x 16,35000 = 5,72250

Subtotal: 5,72250 5,72250
Materials

BASA92QB u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació
antioxidant amb aïllament rígid ignífug, amb sistema
de tancament automàtic, amb perfil de marc obert,
rf-60, de dues fulles batents, per a una llum de
150x377 cm,  amb tanca de nylon amb ànima d'acer.

1,000      x 600,00000 = 600,00000

Subtotal: 600,00000 600,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05723

COST DIRECTE 605,77973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,28899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,06871

P-33 EASA92QD u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació
antioxidant amb aïllament rígid ignífug, amb sistema
de tancament automàtic, amb perfil de marc obert,
rf-60, d'una fulla batent, per a una llum de 90x200
cm, amb tanca de nylon amb ànima d'acer, totalmant
col.locada

Rend.: 1,000 299,32 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,350 /R x 16,35000 = 5,72250

Subtotal: 5,72250 5,72250
Materials

BASA92QD U Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació
antioxidant amb aïllament rígid ignífug, amb sistema
de tancament automàtic, amb perfil de marc obert,
rf-60, de dues fulles batents, per a una llum de
90x210 cm,  amb tanca de nylon amb ànima d'acer.

1,000      x 279,29000 = 279,29000

Subtotal: 279,29000 279,29000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05723

COST DIRECTE 285,06973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,25349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,32321

P-34 ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea
d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 20,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,190 /R x 17,61000 = 3,34590
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 19,83000 = 7,53540

Subtotal: 10,88130 10,88130
Materials

BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 0,600      x 1,19000 = 0,71400
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,05000 = 2,32650
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000
BD13187B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,55000 = 4,97000

Subtotal: 8,12050 8,12050
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,88133 = 0,16322

Subtotal: 0,16322 0,16322

COST DIRECTE 19,16502
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12327

P-35 ED7FU2E0 m Claveguero amb tub de PVC de d 110 mm, solera de
10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub de formigó
HL-150/P/20/I

Rend.: 1,000 23,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,320 /R x 14,96000 = 4,78720
A0140000 H Manobra 0,450 /R x 19,02000 = 8,55900

Subtotal: 13,34620 13,34620
Materials

B0641080 m3 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

0,130      x 52,07000 = 6,76910

BD131670 m Tub de PVC sèrie F, de D 110 mm i de llargària 3 m,
com a màxim

1,250      x 1,55000 = 1,93750

Subtotal: 8,70660 8,70660

COST DIRECTE 22,05280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,15544

P-36 EEM12D1J u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
mural

Rend.: 1,000 422,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 20,49000 = 14,34300
A013G000 h Ajudant calefactor 0,700 /R x 17,58000 = 12,30600

Subtotal: 26,64900 26,64900
Materials

BEWMB000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

1,000      x 11,57000 = 11,57000

BEM12D10 u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió,
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

1,000      x 363,94000 = 363,94000

Subtotal: 375,51000 375,51000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 26,64920 = 0,66623

Subtotal: 0,66623 0,66623

COST DIRECTE 402,82523
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,14126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,96649

P-37 EFB18455 m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat

Rend.: 1,000 11,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 16,93000 = 3,38600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,70000 = 3,94000

Subtotal: 7,32600 7,32600
Materials

BFB18400 m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53131

1,020      x 1,60000 = 1,63200

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 7,15000 = 2,14500

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 3,82700 3,82700
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,32600 = 0,10989

Subtotal: 0,10989 0,10989

COST DIRECTE 11,26289
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,82603

P-38 EG638022 u Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A,
tipus 2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 11,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 17,58000 = 3,21714
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 20,49000 = 3,48330

Subtotal: 6,70044 6,70044
Materials

BGW63000 u Part proporcional d´accessoris per a endolls 1,000      x 0,22000 = 0,22000
BG638022 u Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A,

tipus 2, per a muntar superficialment
1,000      x 4,02000 = 4,02000

Subtotal: 4,24000 4,24000

COST DIRECTE 10,94044
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,48746

P-39 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 17,58000 = 4,09614
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 20,49000 = 4,77417
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Subtotal: 8,87031 8,87031
Materials

BGYD1000 u Part proporcional d´elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,07000 = 3,07000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 8,49000 = 8,49000

Subtotal: 11,56000 11,56000

COST DIRECTE 20,43031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45183

P-40 EH61A611 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb
difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada
fluorescent de 4 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 80
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de
protecció IP 425, col.locat superficialment, marca
DAISALUX model Sol N2S o equivalent

Rend.: 1,000 44,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,58000 = 2,63700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,49000 = 3,07350

Subtotal: 5,71050 5,71050
Materials

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BH61A611 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb
difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada
fluorescent de 4 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 80
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de
protecció IP 425, per a col.locar superficialment,
marca DAISALUX model Sol N2S o equivalent

1,000      x 36,14000 = 36,14000

Subtotal: 36,48000 36,48000

COST DIRECTE 42,19050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,30003

P-41 EHA1HNN9 u Subministrament i instal·lació elèctrica que inclou
interruptors i cablejat per a llumenera industrial amb
reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 2 de
36 W, de forma rectangular, amb xassís planxa d'acer
perfilat, muntada suspesa

Rend.: 1,000 293,02 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 20,49000 = 0,20490
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,58000 = 3,51600

Subtotal: 3,72090 3,72090
Materials

BHWA1000 u Part proporcional d´accessoris de llumeneres
industrials amb tubs fluorescents

1,000      x 0,99000 = 0,99000

BHA1H5Q0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i nombre
de tubs fluorescents 2 de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d´acer embotit

9,000      x 30,48000 = 274,32000

Subtotal: 275,31000 275,31000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03721

COST DIRECTE 279,06811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,95341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,02151

P-42 EHB21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i
làmpada d'incandescència de 60 a 100 W, cos de
fosa d'alumini, IP-55 i muntada superficialment al
sostre

Rend.: 1,000 58,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,49000 = 3,07350
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,58000 = 2,63700

Subtotal: 5,71050 5,71050
Materials

BHB21130 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i
làmpada d'incandescència de 60 a 100 W amb cos
de fosa d'alumini, IP-55

1,000      x 47,14000 = 47,14000

BHWB2000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 3,14000 = 3,14000

Subtotal: 50,28000 50,28000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,71067 = 0,08566

Subtotal: 0,08566 0,08566

COST DIRECTE 56,07616
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,80381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,87997

P-43 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un
taulell

Rend.: 1,000 67,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 16,90000 = 1,69000
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 19,70000 = 7,88000

Subtotal: 9,57000 9,57000
Materials

BJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, per a encastar

1,000      x 53,81000 = 53,81000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,88000 = 0,37200

Subtotal: 54,18200 54,18200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 9,57000 = 0,23925

Subtotal: 0,23925 0,23925

COST DIRECTE 63,99125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,19956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,19081

P-44 EJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 138,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 16,90000 = 4,22500
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000

Subtotal: 23,92500 23,92500
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,88000 = 0,17856

BJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb els
elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment

1,000      x 105,11000 = 105,11000

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 6,80000 = 1,66600

Subtotal: 106,95456 106,95456
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 23,92520 = 0,59813

Subtotal: 0,59813 0,59813

COST DIRECTE 131,47769
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,57388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,05157

P-45 EJ1BB012 u Cisterna de porcellana vitrificada, de color blanc, preu
alt, col.locada amb fixacions murals

Rend.: 1,000 23,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 16,90000 = 1,89280
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 19,70000 = 8,86500

Subtotal: 10,75780 10,75780
Materials

BJ1BB012 u Cisterna de porcellana vitrificada, de color blanc, preu
alt, amb fixacions murals

1,000      x 11,52000 = 11,52000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

2,000      x 0,08000 = 0,16000

Subtotal: 11,68000 11,68000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,75800 = 0,26895

Subtotal: 0,26895 0,26895

COST DIRECTE 22,70675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,84209

P-46 EJ238121 u Aixeta senzilla per a lavabo, amb instal.lació muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 29,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 16,90000 = 1,89280
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 19,70000 = 8,86500

Subtotal: 10,75780 10,75780
Materials

BJ238121 u Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 17,25000 = 17,25000

Subtotal: 17,25000 17,25000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,75800 = 0,16137

Subtotal: 0,16137 0,16137

COST DIRECTE 28,16917
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,57763

P-47 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 47,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 16,93000 = 4,23250
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,70000 = 4,92500

Subtotal: 9,15750 9,15750
Materials

BN318420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 36,23000 = 36,23000

Subtotal: 36,23000 36,23000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,15733 = 0,13736

Subtotal: 0,13736 0,13736

COST DIRECTE 45,52486
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,27624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,80110

P-48 ENX256CX u Grup de pressió d'aigua de pistó GS 10/100L de la
marca SUIMAQ o similar amb dipòsit de 100 l i 10 bar
de pressió, amb un cabal d'impulsió de 260 l/min,
com a màxim, de 2 CV de potència i transmissió per
corretja, muntat sobre bancada

Rend.: 1,000 601,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,70000 = 59,10000
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,93000 = 50,79000

Subtotal: 109,89000 109,89000
Materials

BNX256CX u Grup de pressió d'aigua de pistó GS 10/100L de la
marca SUIMAQ o similar amb dipòsit de 100 l i 10 bar
de pressió, amb un cabal d'impulsió de 260 l/min,
com a màxim, de 2 CV de potència i transmissió per
corretja, muntat sobre bancada

1,000      x 460,00000 = 460,00000

Subtotal: 460,00000 460,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 109,89000 = 2,74725

Subtotal: 2,74725 2,74725

COST DIRECTE 572,63725
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,63186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 601,26911

P-49 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, col·locat

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 16,93000 = 0,13544
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 19,07000 = 0,11442

Subtotal: 0,24986 0,24986
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81996 = 0,81996

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 0,80000 = 0,00408

Subtotal: 0,82404 0,82404
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,25000 = 0,00375

Subtotal: 0,00375 0,00375

COST DIRECTE 1,07765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13153

P-50 F96512D1 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre esplanada
compactada, i rejuntada amb morter M-4b

Rend.: 1,000 16,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial de 1º d'obra pública 0,185 /R x 19,07000 = 3,52795
A0140000 H Manobra 0,375 /R x 19,02000 = 7,13250

Subtotal: 10,66045 10,66045
Materials

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 5,06000 = 5,31300

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,0021      x 24,68000 = 0,05183

Subtotal: 5,36483 5,36483
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,66067 = 0,15991

Subtotal: 0,15991 0,15991
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COST DIRECTE 16,18519
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99445

P-51 FDB0TY02 U Sobrepreu per a la realitzacio de solera per a pou de
registre circular de caiguda, de diàmetre interior 80
cm, amb subministrament i col.locacio de llambordes
granítiques, de dimensions en planta 1,40 x 1,40 m.

Rend.: 1,000 45,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,500 /R x 19,02000 = 9,51000
A012N000 H Oficial de 1º d'obra pública 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 19,04500 19,04500
Materials

B9F0TY01 U Llambordí grànitic de 18X9X12 cm 35,000      x 0,70000 = 24,50000

Subtotal: 24,50000 24,50000

COST DIRECTE 43,54500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,17725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,72225

P-52 FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
300x300x300 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 19,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial de 1º d'obra pública 0,300 /R x 19,07000 = 5,72100
A0140000 H Manobra 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600

Subtotal: 11,42700 11,42700
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0095      x 92,33694 = 0,87720

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

1,000      x 6,37000 = 6,37000

Subtotal: 7,24720 7,24720
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,42733 = 0,17141

Subtotal: 0,17141 0,17141
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COST DIRECTE 18,84561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,78789

P-53 FDG5TY04 M Tub de polietilè corrugat exterior, tipus Ecopal o
similar, de D 400 mm inclosa part proporcional de
maniguet d'unió en polietilè i junta d'estanquitat
EPDM, totalment acabat i col·locat a fons de rasa

Rend.: 1,000 33,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300
A012N000 H Oficial de 1º d'obra pública 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050

Subtotal: 5,71350 5,71350
Materials

BD75TY05 ML Tub de polietilè tipus Ecopal o similar de diàmetre
400 mm

1,020      x 26,00000 = 26,52000

Subtotal: 26,52000 26,52000

COST DIRECTE 32,23350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,84518

P-54 FDK2A6F3 u Arqueta de connexió de terra de 45x45x125 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de  sorra

Rend.: 1,000 102,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial de 1º d'obra pública 1,400 /R x 19,07000 = 26,69800
A0140000 H Manobra 1,400 /R x 19,02000 = 26,62800

Subtotal: 53,32600 53,32600
Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,027      x 13,34000 = 0,36018
B0641080 m3 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

0,570      x 52,07000 = 29,67990

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
45x45x125 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,11000 = 1,11000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000      x 0,17000 = 1,36000
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa

de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
1,000      x 11,32000 = 11,32000

Subtotal: 43,83008 43,83008
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COST DIRECTE 97,15608
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,85780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,01388

P-55 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau
de formigó

Rend.: 1,000 172,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 20,49000 = 5,12250
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,58000 = 4,39500
A0140000 H Manobra 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500

Subtotal: 14,27250 14,27250
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 33,74000 = 8,43500

Subtotal: 8,43500 8,43500
Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,143      x 50,75000 = 7,25725

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 35,29000 = 35,29000
BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

1,000      x 99,07000 = 99,07000

Subtotal: 141,61725 141,61725
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,27267 = 0,21409

Subtotal: 0,21409 0,21409

COST DIRECTE 164,53884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,22694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,76578

P-56 FHN64951 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic,
amb làmpada d'incandescència de 100 W, de preu
alt, amb bastidor metàl.lic i acoblada al suport

Rend.: 1,000 137,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 20,49000 = 5,12250
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,58000 = 4,39500

Subtotal: 9,51750 9,51750
Materials

BHN64950 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic,
amb làmpada d'incandescència de 100 W, de preu

1,000      x 120,97000 = 120,97000
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alt, amb bastidor metàl.lic

Subtotal: 120,97000 120,97000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,51733 = 0,14276

Subtotal: 0,14276 0,14276

COST DIRECTE 130,63026
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,53151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,16177

P-57 G213U040 m3 Demolició de la cimentació de formigó armat, inclòs
càrrega i transport a l'abocador a qualsevol distància.

Rend.: 1,000 39,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400

Subtotal: 8,94400 8,94400
Maquinària

C200U220 h Equipo de corte oxiacetilénico 0,400 /R x 4,26000 = 1,70400
C110U510 h Retroexcavadora tipo CAT-225 con martillo 0,400 /R x 62,46000 = 24,98400
C150U120 h Camión de 20 t 0,100 /R x 24,05000 = 2,40500

Subtotal: 29,09300 29,09300

COST DIRECTE 38,03700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,93885

P-58 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 34,845 7,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,33979
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,56479

Subtotal: 0,90458 0,90458
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,275 /R x 71,05000 = 0,56073

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 49,34000 = 4,24796
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 57,24000 = 1,64270

Subtotal: 6,45139 6,45139
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COST DIRECTE 7,35597
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,72377

P-59 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 160,000 1,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,007 /R x 20,49000 = 0,12896
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,68000 = 0,02930

Subtotal: 0,15826 0,15826
Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 65,96000 = 0,41514
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 56,85000 = 0,17588
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 69,46000 = 0,43716
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,12000 = 0,12103

Subtotal: 1,14921 1,14921
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 0,05950 0,05950

COST DIRECTE 1,36697
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43532

P-60 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 19,200 4,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,30833
A0130000 h Manobre especialista 1,200 /R x 20,49000 = 1,28063

Subtotal: 1,58896 1,58896
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 39,12000 = 0,20375
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,500 /R x 57,24000 = 1,49063

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,36000 = 0,64375

Subtotal: 2,33813 2,33813
Materials
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B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,40000 = 0,48000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 0,53950 0,53950

COST DIRECTE 4,46659
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68992

P-61 G228U040 M3 Reblert amb material sorrenc Rend.: 18,000 28,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,32889
A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 19,68000 = 0,87467

Subtotal: 1,20356 1,20356
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 39,12000 = 0,21733
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,001 /R x 10,55000 = 0,58670
C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp 0,200 /R x 40,38000 = 0,44867

Subtotal: 1,25270 1,25270
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,000      x 24,71000 = 24,71000

Subtotal: 24,76950 24,76950

COST DIRECTE 27,22576
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,36129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,58705

P-62 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 308,294 0,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,960 /R x 20,49000 = 0,06380
A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 23,68000 = 0,01843

Subtotal: 0,08223 0,08223
Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,960 /R x 65,17000 = 0,20293

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 40,10000 = 0,26014

Subtotal: 0,46307 0,46307
Materials
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B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de
residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts,
procedents de construcció o demolició, amb codis
200201, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,010      x 30,43000 = 0,30430

Subtotal: 0,30430 0,30430

COST DIRECTE 0,84960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89208

P-63 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1.000,000 0,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,68000 = 0,05904
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,01184
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,06708

Subtotal: 0,13796 0,13796
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,10000 = 0,04010
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,64000 = 0,00792
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 69,46000 = 0,01389
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,200 /R x 57,24000 = 0,01145

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 65,17000 = 0,01303

Subtotal: 0,08639 0,08639

COST DIRECTE 0,22435
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23557

P-64 G251U340 m Subministe i col·locació de canonada hincada en
terres, de 600 mm de diámetre, de formigó armat
(Norma ASTM) Clase II, inclòs part proporcional de
junta d'estanquitat, injecció de beurada al trasdós i
carga i transport a abocador dels productes resultants
de l'excavació, inclòs transport de maquinària, per
equip de perforació, emplaçament i retirada de l'equip
de perforació.

Rend.: 1,000 2.609,69 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 9,006 /R x 19,02000 = 171,29412
A0121000 h Oficial 1a 9,000 /R x 22,36000 = 201,24000

Subtotal: 372,53412 372,53412
Maquinària

C150U220 h Grúa autopropulsada de 20 t 9,000 /R x 45,55000 = 409,95000
C150U100 h Camión de 7 t 4,350 /R x 18,87000 = 82,08450
CF11U300 h Equipo de empuje para tubería de hormigón armado

entre diámetros 1200mm y 2500mm inclusive
9,000 /R x 96,44000 = 867,96000

Subtotal: 1.359,99450 1.359,99450
Materials

BD78UC30 m Tubo para hinca de hormigón de 2000 mm de
diámetro clase V ASTM-C76 M

1,000      x 688,27000 = 688,27000

B05AU010 m3 Inyección de lechada de cemento 0,149      x 433,67000 = 64,61683

Subtotal: 752,88683 752,88683

COST DIRECTE 2.485,41545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 124,27077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.609,68622

P-65 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous Rend.: 1,000 20,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800
A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 16,93000 = 8,46500

Subtotal: 16,09300 16,09300
Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,15000 = 1,26500

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,63000 = 0,07890
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 211,79000 = 0,23297
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,42000 = 1,25987
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,03000 = 0,15460
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,72000 = 0,07344

Subtotal: 3,06478 3,06478
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,09333 = 0,24140

Subtotal: 0,24140 0,24140

COST DIRECTE 19,39918
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36914
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P-66 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda,
tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qc

Rend.: 1,000 106,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a albañil 0,101 /R x 14,96000 = 1,51096
A0140000 H Manobra 0,403 /R x 19,02000 = 7,66506

Subtotal: 9,17602 9,17602
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 130,41000 = 13,04100

Subtotal: 13,04100 13,04100
Materials

B0654050 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda,
tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qc

1,075      x 73,30000 = 78,79750

Subtotal: 78,79750 78,79750
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 9,17600 = 0,22940

Subtotal: 0,22940 0,22940

COST DIRECTE 101,24392
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,06220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,30612

P-67 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 22,36000 = 1,67700
A0140000 H Manobra 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300

Subtotal: 4,53000 4,53000
Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,105      x 50,75000 = 5,32875

Subtotal: 5,32875 5,32875
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,53000 = 0,06795

Subtotal: 0,06795 0,06795
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COST DIRECTE 9,92670
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42304

P-68 G450U030 m3 Subministre i col·locació amb bomba de formigó
HA-35/B/20/IV+Qa

Rend.: 1,000 54,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,281 /R x 22,36000 = 6,28316
A0140000 H Manobra 0,281 /R x 19,02000 = 5,34462

Subtotal: 11,62778 11,62778
Maquinària

C170U100 h Vibrador interno de hormigón de alta frecuencia 0,122 /R x 0,89000 = 0,10858
C170U400 h Camión con bomba de hormigonar 0,150 /R x 49,95000 = 7,49250

Subtotal: 7,60108 7,60108
Materials

B081U010 l Superfluidificante 6,000      x 0,45000 = 2,70000
B0652181 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa 1,000      x 30,36000 = 30,36000

Subtotal: 33,06000 33,06000

COST DIRECTE 52,28886
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,61444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,90330

P-69 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 435,000 0,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,01089
A013U001 H Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 0,09131
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,10280

Subtotal: 0,20500 0,20500
Maquinària

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,500 /R x 2,30000 = 0,00264
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 40,78000 = 0,00937
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,500 /R x 2,47000 = 0,00284

Subtotal: 0,01485 0,01485
Materials

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,16000 = 0,01160

Subtotal: 0,65210 0,65210



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,87195
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91555

P-70 G4BC3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a
l'armadura de lloses

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 19,07000 = 0,22884

Subtotal: 0,39814 0,39814
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81996 = 0,81996

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,80000 = 0,00960

Subtotal: 0,82956 0,82956
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,39800 = 0,00597

Subtotal: 0,00597 0,00597

COST DIRECTE 1,23367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29535

P-71 G4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats, inclòs desencofrat Rend.: 1,000 19,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,230 /R x 22,36000 = 5,14280
A013U001 H Ajudant 0,230 /R x 19,86000 = 4,56780

Subtotal: 9,71060 9,71060
Maquinària

C150U220 h Grúa autopropulsada de 20 t 0,115 /R x 45,55000 = 5,23825

Subtotal: 5,23825 5,23825
Materials

B0D8U1A0 m2 Alquiler encofrado PERI o similar en alzados rectos 1,000      x 3,07000 = 3,07000
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040

Subtotal: 3,28040 3,28040

COST DIRECTE 18,22925
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,14071
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P-72 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i
puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur d'estrep
de h<=5 m. Inclòs encofrat en zones especials i
passamurs

Rend.: 1,000 26,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 16,93000 = 10,15800
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 19,07000 = 11,44200

Subtotal: 21,60000 21,60000
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,210      x 0,42000 = 0,50820
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,004      x 7,09000 = 0,02836

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,0494      x 1,02000 = 1,07039
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040
B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,03000 = 0,05088
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,38000 = 0,38000

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,002      x 17,02000 = 0,03404

Subtotal: 2,68467 2,68467
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 21,60000 = 0,54000

Subtotal: 0,54000 0,54000

COST DIRECTE 24,82467
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,06590

P-73 G4X950101 m2 Cubrició de tramex de PRFV completament montada,
per a càrrega de 100kg/m2 (persones), llum màxima
3m.
Inclou:
Mà d'obra
Perfileria de PRFV necessària per a rigidesa i
muntatge del tramex
Cargoleria de AISI316
Transport i posada en obra

Rend.: 1,000 150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-74 G6A1CEA1 u Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat,
amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de
planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom

Rend.: 1,000 560,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
A0122000 h Oficial 1a albañil 2,000 /R x 14,96000 = 29,92000

Subtotal: 48,94000 48,94000
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,1208      x 76,35600 = 9,22380

B6A1CEA1 u Porta de dues fulles de mides 3x2 m, d'acer
galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de
planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom

1,000      x 473,98000 = 473,98000

Subtotal: 483,20380 483,20380
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 48,94000 = 1,22350

Subtotal: 1,22350 1,22350

COST DIRECTE 533,36730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,66837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 560,03567

P-75 G6A1L436 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat
amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat de color verd, 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de
diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó

Rend.: 1,000 19,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 19,70000 = 1,97000
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 16,93000 = 1,69300
A012N000 H Oficial de 1º d'obra pública 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700

Subtotal: 5,57000 5,57000
Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de

0,0154      x 69,56168 = 1,07125
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165 l
B6AZ1134 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i

d'alçària 2,4 m
0,340      x 23,86000 = 8,11240

B0A216SG m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

2,020      x 1,73000 = 3,49460

Subtotal: 12,67825 12,67825
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,57000 = 0,08355

Subtotal: 0,08355 0,08355

COST DIRECTE 18,33180
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,24839

P-76 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

Rend.: 1,000 5,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300
A012N000 H Oficial de 1º d'obra pública 0,115 /R x 19,07000 = 2,19305

Subtotal: 5,04605 5,04605
Materials

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 2,000      x 0,21000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,04600 = 0,07569

Subtotal: 0,07569 0,07569

COST DIRECTE 5,54174
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81883

P-77 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 23,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,08457
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,14057

Subtotal: 0,22514 0,22514
Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 56,85000 = 0,40607
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,17000 = 0,43693
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,97000 = 0,16061

Subtotal: 1,00361 1,00361
Materials
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B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 17,34000 = 20,80800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 20,86750 20,86750

COST DIRECTE 22,09625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,20106

P-78 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 35,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,36431
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,68800
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,68000 = 1,21108

Subtotal: 2,26339 2,26339
Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 1,05323
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 4,66400
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 0,87508
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 0,99538

Subtotal: 7,58769 7,58769
Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 23,70000 = 23,70000

Subtotal: 23,70000 23,70000

COST DIRECTE 33,55108
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,67755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,22863

P-79 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,03727
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,03280

Subtotal: 0,07007 0,07007
Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,05023

Subtotal: 0,05023 0,05023
Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,37000 = 0,44400
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Subtotal: 0,44400 0,44400

COST DIRECTE 0,56430
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59252

P-80 GB121LAD m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 102,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,650 /R x 19,02000 = 12,36300
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 22,36000 = 6,70800

Subtotal: 19,07100 19,07100
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0053      x 67,15160 = 0,35590

BB121LA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 78,12000 = 78,12000

Subtotal: 78,47590 78,47590
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 19,07120 = 0,47678

Subtotal: 0,47678 0,47678

COST DIRECTE 98,02368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,90118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,92486

P-81 GD571X10 m Cuneta triangular de formigó de 0.5 m d'amplada
segons plànols, i espessor mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 1,000 13,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,070 /R x 19,02000 = 1,33140
A0150000 h Manobre especialista 0,035 /R x 19,68000 = 0,68880
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 22,36000 = 1,56520

Subtotal: 3,58540 3,58540
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Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 55,55000 = 0,36108
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,025 /R x 36,52000 = 0,91300
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 53,91000 = 0,43128

Subtotal: 1,70536 1,70536
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260
B0641080 m3 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

0,130      x 52,07000 = 6,76910

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022      x 0,80000 = 0,01760
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,03000 = 0,05150
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,42000 = 0,28014

Subtotal: 7,17094 7,17094
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,58533 = 0,05378

Subtotal: 0,05378 0,05378

COST DIRECTE 12,51548
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,14125

P-82 GD5DU020 M Interceptor pluvial Aco Drain tipus N 300 o similar,
reixa registrable de fundició, solera de 30 cm i
retacats laterals de formigó, elements auxiliars i
ajudes de paleta, inclós connexió a la xarxa i posta en
funcionament

Rend.: 1,801 207,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,700 /R x 19,02000 = 7,39256
A0121000 h Oficial 1a 0,328 /R x 22,36000 = 4,07223

Subtotal: 11,46479 11,46479
Materials

B0604220 M3 Formigó de resistència 15 N/mm2, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,100      x 33,00000 = 3,30000

B051P4301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,007      x 0,08000 = 0,00056

BD5DU020 M Interceptor pluvial ACO DRAIN tipus  N300. Reixa
registrable de fundició. Solera de 30 cm i retacats
laterals de formigó. Elements auxiliars i ajudes de
paleta. Inclòs connexió a la xarxa i posada en
funcionament

1,000      x 180,00000 = 180,00000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,032      x 76,35600 = 2,44339

Subtotal: 185,74395 185,74395
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11465

COST DIRECTE 197,32339
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,86617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,18956

P-83 GDD1TY02 U Pou de registre de D 80 cm, entre 1,60 m i 2,60 m
d'alçada, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa i graons, segons plànols, totalment
col·locat

Rend.: 1,000 487,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 7,10400
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,68000 = 61,00800
A0121000 h Oficial 1a 2,100 /R x 22,36000 = 46,95600

Subtotal: 115,06800 115,06800
Maquinària

C1700005 H Compressor de 7 m3 amb 2 vibradors interns de
formigó

1,000 /R x 15,18000 = 15,18000

C1500050 H Grua autopropulsada de 12 t 0,350 /R x 34,02000 = 11,90700

Subtotal: 27,08700 27,08700
Materials

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

6,000      x 6,37000 = 38,22000

B060TY01 M3 Formigó HM-15, de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,300      x 43,67000 = 13,10100

B0718001 M3 Morter M-80 0,065      x 60,16000 = 3,91040
BDD1TY01 U Anell prefabricat de formigó de D 80 cm fins a 1 m de

llarg
1,000      x 21,53000 = 21,53000

BDD1U0U1 U Con prefabricat de reducció de D 80 cm a D 60 cm 1,000      x 47,11000 = 47,11000
BDD1U0U2 U Base de pou de registre amb forats per a tubs 1,000      x 77,04000 = 77,04000

BDDZ0002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 121,00000 = 121,00000

Subtotal: 321,91140 321,91140

COST DIRECTE 464,06640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,20332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 487,26972
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P-84 GDD1U010 U Pou de registre de D 80 cm, fins a 1,60 m d'alçada,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament
amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i
graons, segons plànols, totalment col.locat

Rend.: 1,000 444,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 5,92000
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,68000 = 59,04000

Subtotal: 109,68000 109,68000
Maquinària

C1500050 H Grua autopropulsada de 12 t 0,350 /R x 34,02000 = 11,90700
C1700005 H Compressor de 7 m3 amb 2 vibradors interns de

formigó
1,000 /R x 15,18000 = 15,18000

Subtotal: 27,08700 27,08700
Materials

B060TY01 M3 Formigó HM-15, de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,300      x 43,67000 = 13,10100

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

4,000      x 6,37000 = 25,48000

BDDZ0002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 121,00000 = 121,00000

BDD1U0U1 U Con prefabricat de reducció de D 80 cm a D 60 cm 1,000      x 47,11000 = 47,11000
B0718001 M3 Morter M-80 0,040      x 60,16000 = 2,40640
BDD1U0U2 U Base de pou de registre amb forats per a tubs 1,000      x 77,04000 = 77,04000

Subtotal: 286,13740 286,13740

COST DIRECTE 422,90440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,14522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 444,04962

P-85 GDKZHLB5 u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x1500
mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124

Rend.: 1,000 331,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,405 /R x 19,02000 = 7,70310
A012N000 H Oficial de 1º d'obra pública 0,405 /R x 19,07000 = 7,72335

Subtotal: 15,42645 15,42645
Materials

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,060      x 22,29000 = 1,33740
BDKZHLB5 u Bastiment quadrat i tapa rectangularde fosa dúctil per

a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700 x
1,000      x 299,00000 = 299,00000
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1500 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124

Subtotal: 300,33740 300,33740
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,42667 = 0,23140

Subtotal: 0,23140 0,23140

COST DIRECTE 315,99525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,79976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,79501

P-86 GF13U215 m Sobrepreu per instal·lació de canonada de polietilè
d'alta densitat de DN 400 a l'interior de la hinca de
600 mm de diàmetre interior, mitjançant brides
metàl·liques de rodament, una cada 6 m i posterior
empenta, inclòs el subministre de les brides
metàl·liques dotades de rodaments

Rend.: 1,000 195,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-87 GF13U216 m3 Injecció de morter de ciment a l'espai comprès entre
la canonada DN 400 i la canonada exterior
empenyada horitzontalment

Rend.: 1,000 22,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,134 /R x 22,36000 = 2,99624

Subtotal: 2,99624 2,99624
Maquinària

C170U400 h Camión con bomba de hormigonar 0,100 /R x 49,95000 = 4,99500

Subtotal: 4,99500 4,99500
Materials

B05AU010 m3 Inyección de lechada de cemento 0,030      x 433,67000 = 13,01010

Subtotal: 13,01010 13,01010

COST DIRECTE 21,00134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,05141

P-88 GFB1320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 22,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 16,93000 = 6,09480
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 19,70000 = 7,09200

Subtotal: 13,18680 13,18680
Materials

BFB1F320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53131, soldat

1,020      x 7,98000 = 8,13960

Subtotal: 8,13960 8,13960
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,18667 = 0,19780

Subtotal: 0,19780 0,19780

COST DIRECTE 21,52420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,60041

P-89 GFB19355 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 16,93000 = 3,72460
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 19,70000 = 4,33400

Subtotal: 8,05860 8,05860
Materials

BFB19350 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53131, soldat

1,020      x 2,08000 = 2,12160

Subtotal: 2,12160 2,12160
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,05867 = 0,12088

Subtotal: 0,12088 0,12088

COST DIRECTE 10,30108
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81613

P-90 GFB1L325 m Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 60,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 16,93000 = 16,93000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000

Subtotal: 36,63000 36,63000
Materials

BFB1L320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53131, soldat

1,020      x 19,94000 = 20,33880

Subtotal: 20,33880 20,33880
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 36,63000 = 0,54945

Subtotal: 0,54945 0,54945

COST DIRECTE 57,51825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,87591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,39416

P-91 GFTE0080 U Suministrament i col·locació de carret de
desmontatge DN80mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 80mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN10.
Conexió : brides segons DIN 2576.
Segons ET 208.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-92 GFTE0110 U Subministrament i col·locació de carret de
desmontatge DN110mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 110mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN16.
Connexió: brides segons DIN 2576.
Segons ET 208.

Rend.: 1,000 225,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-93 GFTI0080 m Tub acer inoxidable DN 80mm, PN 16 bar de
AISI316, soldat

Rend.: 1,000 142,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0125000 h Oficial 1a soldador 3,000 /R x 15,21000 = 45,63000
A0135000 h Ajudant soldador 3,000 /R x 14,04000 = 42,12000

Subtotal: 87,75000 87,75000
Materials

BTETI0080 m Tub acer inoxidable  DN 80mm bar de AISI316 1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,000 %  s 117,75000 = 17,66250

Subtotal: 17,66250 17,66250

COST DIRECTE 135,41250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,77063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,18313

P-94 GFTP080 U Subministrament i col·locació de passamur DN 80
mm de les següents característiques: rodet de
passamur embridat pels dos costats, de longitud
aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable
AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

Rend.: 1,000 165,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-95 GFTP110 U Subministrament i col·locació de passamur DN 110
mm de les següents característiques: rodet de
passamur embridat pels dos costats, de longitud
aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable
AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

Rend.: 1,000 215,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-96 GFTP200 U Subministrament i col·locació de passamur DN 200
mm de les següents característiques: rodet de
passamur embridat pels dos costats, de longitud
aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable
AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

Rend.: 1,000 365,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-97 GGC00X pa Partida alçada per a la execució de les instal·lacions
elèctriques, segons la normativa del reglament
electrotècnic de baixa tensió, que inclou l'estesa del
cablejat, els quadres elèctrics, el compensador
d'energia reactiva i la resta d'elements que apareixen

Rend.: 1,000 12.000,00 €
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als plànols.

- Subministre i muntatge de caixa de comptadors i
comptadors.
- Subministre i muntatge dels quadres amb tots els
accessoris i sistemes de control i potència
(interruptors magneto tèrmics, diferencials
guardamotor, etc.) dels següents consumidors.
- Cablejat de control i potència de:
Bomba de purga.
Bomba de flotans.
Bomba by pass.
Vehiculador.
Bufant 1.
Bufant 2.
Oxímetre.
Tamisat.
Cabalímetre.
Grup de pressió.
Polipast.
Ventilador-extractor.
- Subministrament i col·locació de lluminàries
d'emergència.
- Subministrament i col·locació de lluminàries
interiors i exteriors, amb fotointerruptor.
- Preses de corrent 230/400 V en els punts estimats
por la direcció facultativa.
- Instal·lació de les preses a terra.
- Certificat de finalització de les obres signat per
tècnic competent.
- Boletí de l'instal·lador signat per tècnic competent.
- Tramitació davant de la companyia de la sol·licitut
de servei.

Així com tots els cablejats i col·locació d'endolls de
230/400V consignats en l'annex de instal·lació
electrica.

QUEDEN EXENTES D'AQUESTA PARTIDA TOTES
LES TAXES, LES QUALS ABONARÀ LA
PROPIETAT.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-98 GGC01X pa Partida alçada per a la redacció del projecte elèctric
en Baixa Tensió.
Inclou:
- Totes les copies necessàries per a la presentació
en companyia i departament d'indústria.
- Debidament signat per tècnic competent.

Rend.: 1,000 4.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-99 GGCUNU35 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x
35mm2, muntat superficialment i a fons de rasa.

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 20,49000 = 1,02450
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,58000 = 1,75800

Subtotal: 2,78250 2,78250
Materials

BGCUNU35 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000      x 1,76000 = 1,76000
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 2,12000 2,12000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02783

COST DIRECTE 4,93033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17684

P-100 GH30INBO m3 Dau de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.

Rend.: 1,000 27,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobra 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600

Subtotal: 4,13800 4,13800
Materials

B0657050 m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

0,400      x 54,73000 = 21,89200

Subtotal: 21,89200 21,89200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04138

COST DIRECTE 26,07138
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,37495

P-101 GJMAU001 u Mesurador d'oxígen dissolt marca
ENDRESS+HAUSER

Rend.: 1,000 1.038,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,93000 = 33,86000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,70000 = 39,40000

Subtotal: 73,26000 73,26000
Materials

BJMAU001 u Mesurador d'oxigen format per:
-sensor d'oxigen dissolt marca ENDRESS+HAUSER
model OXYMAX W COS41. Rang de 0.05 a 20 mg/l.
Protecció IP68. Longitud cable 7m.
-portaelectrodes d'inmersióper oxigen dissol y
sensors de turbidesa marca ENDRES+HAUSER
model  CYA 611 en PVC
-kit de muntatge amb braç-suport i sistema pendular.
-sistema de neteja mab spray marca
ENDRES+HAUSER mod. CHEMOCLEAN Spray

1,000      x 915,00000 = 915,00000
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Head COR 3
-vàlvula Buschjost de membrana d'accionament
indirecte per solenoide. Pressió de treball 0.1-16 bar.

Subtotal: 915,00000 915,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 73,26000 = 1,09890

Subtotal: 1,09890 1,09890

COST DIRECTE 989,35890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 49,46795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.038,82685

P-102 GJMBU001 u Mesurador de cabal electromagnètic marca
ENDRESS+HAUSER model PROMAG 50 W DN 100.

Rend.: 1,000 1.759,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,70000 = 39,40000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,93000 = 33,86000

Subtotal: 73,26000 73,26000
Materials

BJMBU001 u Mesurador de cabal electromagnètic marca
ENDRESS+HAUSER model PROMAG 50 W DN 100.
Rang ajustable a max. 4700 l/min
Conductivitat minima  5 microS/cm
Recobriment de poliuretà
Conexió a procès: PN16, St37-2/FE 410 W B, brida
EN1092-1 (DIN2501)
Electrodes:1.4435/316L
Calibració:0.5%
Capçal de paret Alu. IP67 NEMA4X
Cable, versión remota: 10 m cable de bobina i senyal
Entrada de cable: Prensaestopa M20 (EEx d> rosca
M20)
Alimentació per a display 85-260 VAC, 2-línia +
pulsadors
Sortida i entrada de 4-20 mA HART + freqüència

1,000      x 1.601,25000 = 1.601,25000

Subtotal: 1.601,25000 1.601,25000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 73,26000 = 1,09890

Subtotal: 1,09890 1,09890

COST DIRECTE 1.675,60890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 83,78045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.759,38935

P-103 GLJ3POM1 u Subministrament i muntatge de polipast
d'accionament manual amb carro, accionat per
cadena i per a pes de 500 kp

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-104 GN12B324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 163,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 16,93000 = 18,96160
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 19,70000 = 22,06400

Subtotal: 41,02560 41,02560
Materials

BN12B320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 114,36000 = 114,36000

Subtotal: 114,36000 114,36000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 41,02533 = 0,61538

Subtotal: 0,61538 0,61538

COST DIRECTE 156,00098
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,80005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,80103

P-105 GN12TJ40 u Vàlvula de comporta tajadera per a canal ROSS-STS
de 40 cm d'ample i 140 cm d'alt. Inclou volant,
materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inox

Rend.: 1,000 3.204,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,70000 = 59,10000
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,93000 = 50,79000

Subtotal: 109,89000 109,89000
Materials

BN12TJ40 u Vàlvula de comporta tajadera per a canal ROSS-STS
de 40 cm d'ample i 140 cm d'alt. Inclou volant,
materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inox

1,000      x 2.940,30000 = 2.940,30000

Subtotal: 2.940,30000 2.940,30000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 109,89000 = 1,64835

Subtotal: 1,64835 1,64835

COST DIRECTE 3.051,83835
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 152,59192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.204,43027
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P-106 GN12TJ41 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat
a 4 costats ROSS-STS de 40 cm de diàmetre amb
extensió de 1.5-2 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant,
materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inox

Rend.: 1,000 2.494,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,93000 = 50,79000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,70000 = 59,10000

Subtotal: 109,89000 109,89000
Materials

BN12TJ41 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueitat
a 4 costats ROSS-STS de 40 cm de diàmetre amb
extensió de 1.5-2 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant,
materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inox

1,000      x 2.264,40000 = 2.264,40000

Subtotal: 2.264,40000 2.264,40000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 109,89000 = 1,64835

Subtotal: 1,64835 1,64835

COST DIRECTE 2.375,93835
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 118,79692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.494,73527

P-107 GN12TJ42 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat
a 4 costats ROSS-STS de 11 cm de diàmetre amb
extensió de 2-2.5 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant,
materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inoxidable.

Rend.: 1,000 1.729,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,93000 = 50,79000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,70000 = 59,10000

Subtotal: 109,89000 109,89000
Materials

BN12TJ42 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueitat
a 4 costats ROSS-STS de 11 cm de diàmetre amb
extensió de 2-2.5 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant,
materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inox

1,000      x 1.536,00000 = 1.536,00000

Subtotal: 1.536,00000 1.536,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 109,89000 = 1,64835
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Subtotal: 1,64835 1,64835

COST DIRECTE 1.647,53835
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 82,37692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.729,91527

P-108 GNN2FANG u Subministrament i muntatge de bomba de purga de
fangs ABS o similar mod. AS0630-S
13/4-D01-10-MD130 per a cabal de 6.5 m3/h i alçada
de 4 m.c.a. i potencia de 1,9 kW. Inclou sòcol DN 65
AS/MF

Rend.: 1,000 1.347,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,70000 = 118,20000
A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,93000 = 101,58000

Subtotal: 219,78000 219,78000
Materials

BTEX004 m Bomba de purga de fangs ABS o similar mod.
AS0630-S 13/4-D01-10-MD130 per a cabal de 6.5
m3/h i alçada de 4 m.c.a. i potencia de 1,9 kW. Inclou
sòcol DN 65 AS/MF

1,000      x 1.064,00000 = 1.064,00000

Subtotal: 1.064,00000 1.064,00000

COST DIRECTE 1.283,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,18900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.347,96900

P-109 GNN2FLOT u Bomba submergible per a purga de flotants ABS o
similar mod. AS0530-S 12/2-D01-10-M per a cabal de
4 l/s i alçada de 5 m.c.a. i potencia de 1,7 kW. Inclou
sòcol AS 0530

Rend.: 1,000 982,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 16,93000 = 67,72000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 19,70000 = 78,80000

Subtotal: 146,52000 146,52000
Materials

BTEX006 m Bomba submergible per a purga de flotants ABS o
similar mod. AS0530-S 12/2-D01-10-M per a cabal de
4 l/s i alçada de 5 m.c.a. i potencia de 1,7 kW. Inclou
sòcol AS 0530

1,000      x 789,00000 = 789,00000

Subtotal: 789,00000 789,00000



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 935,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 46,77600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 982,29600

P-110 GNN2PASS u Subministrament i muntatge de bomba lleugera per a
aigües residuals MF 154 W destinades al bombeig
dels efluents en llocs situats per sota del nivell de
desguàs al col·lector. Pas de sòlids de 20 mm i motor
monofàsic de 220 - 240 V.

Rend.: 1,000 650,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,70000 = 118,20000
A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,93000 = 101,58000

Subtotal: 219,78000 219,78000
Materials

BTEX007 m Bomba ABS MF 154 W lleugera per a aigües
residuals de motor monofàsic de 220 - 240 v i 3,0 A.
La potència absorbida és de 0,66 KW amb una
velocitat de 2.900 r.p.m. Utilizada per al bombeig
d'efluents en llocs situats per sota del nivell de
desguàs al col·lector, segons Normativa DIN/EN
12056.

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000

COST DIRECTE 619,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,98900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,76900

P-111 GR721100 m2 Hidrosembra en una fase Rend.: 1,000 0,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 22,36000 = 0,08944

Subtotal: 0,08944 0,08944
Maquinària

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió 0,004 /R x 30,38000 = 0,12152
C1503000 h Camió grua 0,004 /R x 39,68000 = 0,15872

Subtotal: 0,28024 0,28024
Materials

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,0252      x 3,64000 = 0,09173

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,020      x 0,92000 = 0,01840

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

0,0504      x 0,87000 = 0,04385

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,0105      x 8,21000 = 0,08621
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BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240

Subtotal: 0,37259 0,37259
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,08933 = 0,00134

Subtotal: 0,00134 0,00134

COST DIRECTE 0,74361
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78079

P-112 K7J512E0 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu en
contacte amb l'aigua de bentonita de sodi, previ tall
de junt

Rend.: 1,000 21,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 19,83000 = 1,98300
A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 19,68000 = 6,88800

Subtotal: 8,87100 8,87100
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,350 /R x 9,12000 = 3,19200

Subtotal: 3,19200 3,19200
Materials

B7J203J0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de bentonita
de sodi i cautxú butil de 2x2,5 cm de secció

1,050      x 8,15000 = 8,55750

Subtotal: 8,55750 8,55750
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,87133 = 0,13307

Subtotal: 0,13307 0,13307

COST DIRECTE 20,75357
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,79125

P-113 TEA001 u Subministrment i muntatge d'agitador submergible
marca ABS o similar mod. RW
3033-A28/6-EC-D01-10-BO per reactor biològic, amb
hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema d'autoneteja
d'àleps, capaç de proporcionar un rendiment
circulatori de 0.175 m3/s a 894 rpm. Motor de 2.8 kW
a 400 V i 50 Hz. Inclou protecció tèrmica per TCS
amb sensors tèrmics al bobinat, protecció
d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la
cambra d'oli i sistema de refrigeració per
submergència. Inclou també 10 metres de cable i un
sistema d'elevació i gir amb tub guia en acer
galvanitzat de 60x60x4

Rend.: 1,000 4.934,77 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,70000 = 118,20000
A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,93000 = 101,58000

Subtotal: 219,78000 219,78000
Materials

BTEX005 m Agitador submegible marca ABS o similar mod. RW
3033-A28/6-EC-D01-10-BO per reactor biològic, amb
hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema d'autoneteja
d'àleps, capaç de proporcionar un rendiment
circulatori de 0.175 m3/s a 894 rpm. Motor de 2.8 kW
a 400 V i 50 Hz. Inclou protecció tèrmica per TCS
amb sensors tèrmics al bobinat, protecció
d'estanqueitat per sistema DI, amb sonda a la cambra
d'oli i sistema de refrigeració per submergència.
Inclou també 10 metres de cable i un sistema
d'elevació i gir amb tub guia en acer galvanitzat de
60x60x4

1,000      x 4.480,00000 = 4.480,00000

Subtotal: 4.480,00000 4.480,00000

COST DIRECTE 4.699,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 234,98900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.934,76900

P-114 TEC001 u Subministrament i col·locació de cabines
insonoritzadores per a bufants

Rend.: 1,000 1.700,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-115 TED0301 U Subministrament i col·locació de contenidor de 1100l
de PE.
Contenidor de PE tipus Ros-Roca o similar.
Material: Polietilè.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions: segons DIN 30100.
Inclòs mà d'obra i transport.

Rend.: 1,000 850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-116 TEE001 u Sistema BETA 200 (marca OMS-SACEDE) compost
per:

-Passarel·la en acer galvanitzat, amb barana i
rodapeu i pis fabricat en tramex en acer galvanitzat.
-Conjunt de canonada d'enllaç entre bufants i el
recinte. Construida en tub de polipropilè de 100 mm
de diàmetre. Inclou accessoris, elements de fixació i
connexió a la graella de distribució d'aire.
-2 grups motobufants, per a cabal d'impulsió de 348
m3/h cadascú, pressió d'impulsió de 5 m.c.a.,
accionat mitjançant motor elèctric trifàsic amb una
potència de 11 kW. Inclou filtre d'aire, silenciador
d'aspiració, vàlvula de retenció, vàlvula de seguretat,
controlat mitjançant oxímetre, totalment instal·lat

Rend.: 1,000 57.867,14 €
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mecànic/electricament  i provat.
- 1 tolva de decantació OMS model DFV 200
fabricada en PRFV de 7 metres de diàmetre i 5
metres d'alçada d'aigua. Provista de connexions
d'entrada i sortida, amb canal vessador i deflector
inox AISI 304.
- 1 bomba d'emulsió tipus mamut.
-Anclatjes i suports per la base de la tolva inox AISI
304.
- Xarxa de distribució d'aire al fons del tanc d'aireació
en PVC-10 atm, d. 900 amb orificis per al perfecte
acoblament dels difusors Roediger, instal·lat i
comprovat.
-40 difusors de diafragma de neoprè Roediger per a
la producció de micro-bombolles de 2 mm
-1 armari elèctric per a la protecció, comandament i
control de la instal·lació depuradora. Instal·lat i
comprovat.
-Sistema d'eliminació de flotants amb skimmer per
decantador composat per un vessador cònic
inoxidable, soport a passarel·la regulable en alçada,
bomba d'emulsió, conducció d'alimentació d'aire i
electrovàlvula per automatització.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 40,000 /R x 19,70000 = 788,00000
A013M000 h Ajudant muntador 40,000 /R x 16,93000 = 677,20000

Subtotal: 1.465,20000 1.465,20000
Materials

BTEX001 m Sistema de tractament Biològic, model BETA200,
marca OMS-SACEDE o similar

1,000      x 51.022,0000 = 51.022,00000

Subtotal: 51.022,00000 51.022,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 52.487,2000 = 2.624,36000

Subtotal: 2.624,36000 2.624,36000

COST DIRECTE 55.111,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2.755,57800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57.867,13800

P-117 TERR001 U Subministrament i col·locació de reixa manual en
canal de 400mm de les següents característiques:
Reixa d'acer al carboni construïda amb marc format
per pasamans i reixa amb barres rodones.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1400mm.
Pas: 12 mm.
Diàmetre de les barres: 12 mm
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

Rend.: 1,000 1.260,00 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BTEX002 m Subministrament i col·locació de reixa manual en
canal de 400mm de les següents característiques:
Reixa d'acer al carboni construïda amb marc format
per pasamans i reixa amb barres rodones.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1400mm.
Pas: 12 mm.
Diàmetre de les barres: 12 mm
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 60,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.260,00000

P-118 TERT001 u Tamís transportador marca NUTECO o similar mod.
TFF-270 per a tamissat de fins de les següents
característiques:
-Cabal d'aigua fins a 156 m3/h
-Pas de sòlids: xapa perforada de 3mm de diàmetre
-Capçal compactador
-Secció tamissat 300 mm
-Alçada de descàrrega de 1.5 m des del nivell de
terra
-Longitud nominal 6 m
-Inclinació  min 30-35º ; max 45º
-Tub: Diàmetre 293 mm x 2 mm INOX 304
-Rosca: Diàmetre 230 mm (810x15) st-52
-Carcasa INOX-AISI-304L
-Motoreductor Si2CV
-Pates suport amb base amb sistema regulable
-Drenatge capçal compactador de 3''
-Capçal compactador

Rend.: 1,000 9.310,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 32,000 /R x 16,93000 = 541,76000
A012M000 h Oficial 1a muntador 32,000 /R x 19,70000 = 630,40000

Subtotal: 1.172,16000 1.172,16000
Materials

BTEX081 m Tamiz de cargol helicoidal 1,000      x 7.695,00000 = 7.695,00000

Subtotal: 7.695,00000 7.695,00000

COST DIRECTE 8.867,16000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 443,35800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.310,51800

P-119 TERT002 U Subministrament i col·locació de tamís manual en
canal de 400mm de les següents característiques:
Tamís d'acer al carboni construït amb marc format
per pasamans i tamís amb xapes.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1660 mm.
Pas: 3 mm.
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

Rend.: 1,000 1.260,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BTEX003 m Subministrament i col·locació de tamís manual en
canal de 400mm de les següents característiques:
Tamís d'acer al carboni construïda amb marc format
per pasamans i tamís amb xapes.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1660 mm.
Pas: 3 mm.
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 60,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.260,00000
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H1001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de
seguretat i salut

Rend.: 1,000 8.390,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

H2001 pa Partida alçada a justificar per a les mesures
correctores d'impacte ambiental que inclou la
replantació d'arbres autòctons i cultius, estesa de
terra vegetal, hidrosembres i recuperació de l'estat
inicial a la zona d'obres.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

H2002 pa Partida alçada a justificar per l'ajardinament de
l'entorn de l'actuació (condicionament biologic de sol,
subministrament de plantes, plantacions,
hidrosembres, protecció de lleres).

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

H3001 PA Partida alçada a justificar d'escomesa d'aigua potable Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

H3002 pa Partida alçada a justificar d'escomesa elèctrica Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

H4001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos a
disposició de la Direcció Facultativa de les obres

Rend.: 1,000 6.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

H6001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de
gestió de residus

Rend.: 1,000 1.117,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

H7001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte del
pla de control de qualitat de l'obra

Rend.: 1,000 8.743,26 €

_____________________________________________________________________________________________________________

HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 106,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1.  Introducció i dades generals 
1.1. Introducció 

Es redacta el present annex d’explotació i manteniment amb la finalitat d’establir les 
condicions mínimes necessàries per portar un correcte control i manteniment del 
funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals i de la qualitat de l’aigua 
depurada i dels fangs obtinguts. 
 
Tanmateix, el present estudi determina els costos associats a l’operació i manteniment 
que la planta comporta durant el primer mes de funcionament, els quals s’han estimat  
imposants costos anàlegs als d’altres instal·lacions de característiques similars. 
 
1.2. Dades generals 
 
Per determinar els costos d’explotació de la EDAR s’han utilitzat els següents cabals i 
càrregues contaminants: 
 

Variable Unitats Situació futura any horitzó 2037 
Població total hab 1.820 

Dotació entrada EDAR l/hab·dia 210 
      

CABALS 
 

Cabal mig horari (QMH) m3/h 15,17 
Cabal mig diari (QMD) m3/d 365 
Cabal punta horari (QPH) m3/h 36,40 
Cabal de dilució (QD) m3/h 75,85 
Cabal mínim horari (QMINH) m3/h 7,59 
Cabal de disseny:   
                     Pretractament m3/h 75,85 

        Resta m3/h 45,51 
      

CONTAMINACIÓ 
  DBO5     

Càrrega contaminant kg/dia 109,29 
Concentració mitja mg/l 300 

   DQO     
Càrrega contaminant kg/dia 238,78 
Concentració mitja mg/l 656 

   MES     
Càrrega contaminant kg/dia 127,40 
Concentració mitja mg/l 350 

   NT     
Càrrega contaminant kg/dia 30,94 
Concentració mitja mg/l 85 
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PT     
Càrrega contaminant kg/dia 7,28 
Concentració mitja mg/l 20 

   Metalls     
Càrrega contaminant kg/dia 0,06 
Concentració mitja mg/l 0,18 

   Habitant equivalents hab-eq 1.820 
 

Taula 1. Cabals i càrregues de disseny utilitzats en l'EDAR. 

 1.2.1. Línia de tractament 

 La línia de tractament proposada és la següent:Línia de tractament de les 
aigües residuals: 

 Cribatge de gruixuts 
 Desbast de fins  
 Mesura de cabal a l’entrada del pretractament 
 Reactor biològic d’aireació perllongada.  
 Decantador biològic  
 Sortida d’aigua tractada 
 
 La línia de fangs proposada és la següent: 
  
 Purga de fangs i recirculació 
 Emmagatzematge dels fangs 
 Evacuació dels fangs mitjançant gestor autoritzat de residus. 

 

2. Instruccions generals 
L’explotació d’una EDAR comporta una sèrie d’activitats que es poden concretar en 
dues (de caire genèric): Operació i Manteniment. 
 
De forma bàsica, per portar a terme de manera òptima aquestes activitats, s’han de 
conjugar mitjans de personal i materials. En el present apartat es descriuran els 
mitjans humans i la seva organització. 
 
En una EDAR el personal operador de planta té com a missions fonamentals les 
següents: 
 

 Resolució d’avaries, tant elèctriques com mecàniques i materials. 
 

 Treballs de manteniment (neteja de reixes, retirada de fangs, maniobra de 
vàlvules, etc.). 
 

  Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de la Planta. 
 

 Treballs de conservació (pintat d’elements metàl·lics, treballs de neteja, etc.). 
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 Vigilància general de les instal·lacions. 

2.1. Relació del personal tècnic - administratiu i d'operaris amb les 
seves categories i especialitat 

El personal assignat directament al servei d’explotació, manteniment i conservació és 
el següent: 
 
1 Cap de planta al 10% de dedicació 
 
1 Oficial de manteniment al 25% de dedicació 
 
1 Peó al 75% de dedicació 

2.2. Organització personal i funcions a realitzar 

 2.2.1. Prefectura de servei 

Personal adscrit 

Cap de planta titulat superior o mitjà especialista en tractament d'aigües. 

Funcions a realitzar 

 Serà el responsable de les incidències del Servei front a la Propietat. 
 

 Supervisarà el compliment del llibre diari del Servei. 
 

 Supervisarà i ajustarà els paràmetres del procés. 
 

 Dirigirà i supervisarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització 
 com en la seva execució. 
 

 Solucionarà amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles 
avaries i anomalies que sorgeixin a l’explotació. 

 
 Establirà les normes a seguir en política de personal. 

 
 S’encarregarà de l’estricte compliment de les normes de Seguretat i Salut en el 

 Treball. 
 

 Realitzarà, d’acord amb les dades de les parts de control d’explotació, els 
comunicats mensuals i informes, que s’enviaran a la Propietat. 

 
 S’encarregarà de la sol·licitud d’ofertes de materials, de la realització de 

 comandes, de les proves de recepció de materials, etc. 
 

 Realitzarà tots els estudis que resultin d’utilitat per a la interpretació de la 
marxa 

 del procés. 
 Informarà a la Propietat dels abocaments que inhibeixin el procés biològic. 

 
 Controlarà els cabals diaris 
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 -S’encarregarà de la tramitació de nòmines, Seguretat Social, accidents 
laborals,etc. 
 

 Realitzarà la gestió de compres i estocs del magatzem. 
 

 Supervisarà la documentació de treball i control. 
 

 Establirà un pla de millores, d’acord amb les directrius de la Propietat. 
 

 Tindrà poder per executar totes les ordres que emanin de la Propietat. 
 

 Controlarà els consums d’aigua, energia elèctrica, reactius, etc. 
 

 S’encarregarà d’atendre les visites a l’EDAR, amb l’objectiu de conscienciar 
sobre la importància d’aquest tipus d’instal·lacions. 

 

Jornada laboral 

4 hores setmanals en jornada partida o continuada. 

 2.2.2. Manteniment 

Personal adscrit 

1 oficial de manteniment 

Dependència 

Directament del Cap de Servei 

Funcions a realitzar 

 Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal·lació i molt 
específicament pel que fa referència a la planificació i fiscalització. 

 
 Organitzarà, planificarà i fiscalitzarà el magatzem de recanvis i gestionarà 

l’estoc dels mateixos. 
 

 Realitzarà les operacions de manteniment elèctric i mecànic amb l’ajuda del 
personal de planta. 

 
 Es responsabilitzarà de la solució de les avaries que es presentin. 

 
 Adoptarà les mesures necessàries per a portar a terme el manteniment 

preventiu icorrectiu. 
 

Jornada laboral 

10 hores setmanals 
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 2.2.3. Explotació de l'EDAR 

Personal adscrit 

1 Peó 

Dependència 

Directament del Cap de planta 

Funcions a realitzar 

 Control, vigilància i neteja d’equips i instal·lacions. 
 

 Inspecció del funcionament electromecànic. 
 

 S’encarregarà de les retirades de greixos i flotants. 
 

 Realitzarà les operacions necessàries descrites en els controls de la planta, 
procés i manteniment programat. 

 
 Recollida i transport de mostres. 

 
 Detecció d’anomalies. 

 
 Col·laborar en els desmuntatges especials de manteniment que així ho 

necessitin. 
 

 Complimentarà les caselles corresponents als comunicats de control. 
 

 Donarà servei a totes les operacions necessàries per a l’aportació de fang al 
procés de secat. 

 
 Atendrà a l’exacta dosificació dels fangs deshidratats fins al lloc 

d’emmagatzematge. 
 

 A la finalització de cada torn, netejarà tots els equips, així com la sala de 
deshidratació. 

 
 Col·laborarà en els treballs de càrrega i descàrrega. 

Jornada laboral 

30 hores setmanals en règim de jornada completa, amb servei de 24 hores en cas 
d'emergències. 
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3. Pla d'explotació i manteniment1 
3.1. Operacions de manteniment 

De les tasques a realitzar durant l’explotació de l’EDAR, el manteniment és una de les 
més rellevants ja que aquest tipus d’instal·lacions estan dissenyades per funcionar en 
sèrie, per tant, qualsevol averia afecta al correcte funcionament del conjunt. És per 
aquest motiu què és necessari realitzar una descripció de les tasques de manteniment 
i conservació. 
 
L’objectiu bàsic d’un pla d’explotació i manteniment és el d’aconseguir un 
funcionament de la instal·lació el més dilatat possible evitant el deteriorament dels 
elements que la formen. Per tant, els objectius que es persegueixen són els següents: 
 

 Reduir al màxim l’envelliment del material per funcionament. 
 

 Millorar l’estat dels materials per tal d’aconseguir un eficaç funcionament. 
 

 Suprimir les causes d’accidents greus. 
 

 Limitar les averies en els dispositius imprescindibles del procés. 
 

 Reduir el temps de parada per averies. 
 

 Minimitzar els costos associats. 
 

 Regularitzar les tasques de manteniment. 
 

 Realitzar les reparacions abans que el cost de la reparació sigui massa elevat. 
 
Per assolir els objectius plantejats, són necessàries unes operacions de manteniment 
que es detallen a continuació segons la seva periodicitat: 
 

 3.1.1. Diàries 

Algunes de les operacions que s’enumeren a continuació formen part del procés  
habitual de funcionament de la planta, i per tant, poden ser realitzades perfectament 
amb la planta en funcionament. A més, algunes de les operacions poden realitzar-se 
més d’una vegada al dia si es considera necessari. 
 

 Neteja de sòlids retinguts a les reixes de gruixos i fins. 
 

 Comprovació de que els sobreeixidors es troben lliures d’objectes que dificultin 
el seu funcionament. 

 
 Comprovació del correcte funcionament del sistema de pretractament i tamís, 

netejant les possibles restes que haguessin pogut quedar retingudes. 
 

 Comprovació del bon funcionament del reactor biològic. 
 

                                                
1 Aquest apartat s'ha realitzat consultant el "Manual de Depuración Uralita" d'Aurelo Hernández Muñoz. 
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 Comprovació del bon funcionament de la decantació, recollint els flotants si 
se’n produïssin. 
 

 Comprovació del funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que 
actuen com unitats de reserva. 

 
 Comprovació del funcionament dels mesuradors de nivell que accionen els 

equips corresponents. 
 

 Comprovació del funcionament de les bombes de recirculació i purga de fangs. 
 

 En cas de produir-se alguna lectura anòmala es buscarà immediatament la 
causa. 
 

 No s’han de detectar ni punts d’olors ni punts de brutícia, en tota la planta. 
 

 Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 
 

 S’anotaran totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre 
de registre. 
 

 Es comprovarà el correcte funcionament dels diferents sistemes de ventilació. 

 3.1.2. Setmanals 

 Comprovació de tots els quadres de potència. 
 

 Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 
 

 Revisar totes les conduccions amb la possibilitat de detectar possibles fuites. 
 

 Realitzar greixat de totes les politges i elements de gir de la planta. 
 

 Neteja de passarel·les i escales de tots els equips. 
 

 Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, grups, 
etc.). 

 
 Comprovació del funcionament de tots les automatismes de la planta. 

 
 Comprovació dels equips de dosificació. 

 
 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registro. 
 

 3.1.3. Mensuals 
 

 Netejar totes les superfícies de la planta. 
 

 Comprovar els nivells d’oli dels equips, i canviar-lo si fos necessari. 
 

 Comprovar el pla de greixat dels equips complint el que sigui necessari segons 
el manual d’explotació. 
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 Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 
 

  Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 
 

 Comprovar l’enllumenat públic. 
 

 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 
registre. 
 

 3.1.4. Trimestrals 
 

 Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari.  
 

 Revisió dels ancoratges i amarres de subjecció dels elements a les lloses. 
 

 Inspecció visual de la protecció del ventilador, per evitar que la seva obturació 
generi sobre-temperatures. 

 
 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 
 
 3.1.5. Anuals 
 

 Pintar totes les superfícies: edificis, escales passarel·les, motors, etc. 
 

 Revisió dels cargols dels ancoratges. 
 

 Revisió dels conductes i vàlvules d’aigua. 
 

 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 
registre. 

 
Per poder realitzar un seguiment de les averies que presenten els elements de la 
planta, per a cadascun es realitzarà una fitxa individualitzada on constarà la data de 
l’averia, la descripció i causa d’aquesta, la data de resolució i possibles millores per 
evitar-la en un futur. 
 
3.2. Operacions d'explotació 

S’inclouen totes les operacions que garantiran el correcte funcionament de la planta i 
per tant, garantirà la qualitat de l’aigua resultant i també el seu estat en cadascuna de 
les etapes del procés. 
 
Les operacions d’explotació s’iniciaran amb una visita a tota la planta i s’hauran de 
verificar els següents aspectes: 
 

 S’haurà d’observar que els sistemes d’aireig funcionen i això es comprovarà 
mitjançant la observació de l’existència de bombolles a la superfície dels tancs. 

 
 Segons el pla d’automatismes de la planta els tamisos i els seus corresponents 
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cargols i premses hauran de funcionar correctament. 
 

 Les bombes hauran de funcionar correctament. 
 

 Tots els automatismes hauran d’estar en funcionament i les seves lectures 
hauran de ser correctes. 

 
 No s’han de detectar punts d’olors ni de brutícia a les instal·lacions. 

 
 La jardineria es veurà reflectida per un bon aspecte de la planta. 

Les tasques d'explotació s'hauran de realitzar de forma periòdica tal i com s'indica a 
continuació: 

 3.2.1. Diàries 

 Lectura dels paràmetres registrats en el control. 
 

 Mesura i anotació dels paràmetres següents: 
 
o Cabal sortida aigua tractada. 
o O2 al reactor biològic. 
o Temperatura reactor biològic. 
o PH efluent al reactor biològic. 
o Dosificació de reactius. 
o Nivell pou recollida de drenatges. 
o Hores funcionament dels elements electromecànics de la planta. 
o Consums d’energia activa i reactiva de la planta. 
 

 Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de 
deshidratació. 

 
 Realitzar una revisió de l’estoc de reactius. 

 3.2.2. Setmanals 

 Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades en el llibre 
d’incidències. 

 
 Sol·licitar els reactius necessaris. 

 
 Realitzar mostreig i anàlisis als afluents i efluents. 

 
 Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

 
 Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els 

necessàries o consumits. 
 

 Calibrar l’elèctrode de PH mitjançant patrons de pH 4 i 7, i de la sonda d’oxigen 
dissolt amb l’ajuda del mesurador d’oxigen portàtil. 

 
 Mesura de fòsfor i nitrogen al reactor biològic. 
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 Conductivitat de l’aigua depurada. 

 3.2.3. Mensuals 

 Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 
manteniment 

 

 Calibratge dels equips de mesura. 

 3.2.4. Anuals 

 Informe anual sobre la planta des dels aspectes de manteniment, explotació i 
conservació. 

 

Per tractar-se d’una depuradora biològica és molt important la preservació de 
microorganismes, donat que en el cas de produir-se la mort d’aquests es trigarien 
molts dies a regenerar-se. Per això: 
 

 No es pot parar l’aireig un temps superior a les tres hores. 
 

 El PH no ha de patir variacions i ha de ser pròxim a 7. 
 

 Evitar l'entrada de substàncies tòxiques. 
 

Un cop es posi en funcionament la depuradora, es realitzarà un calibratge exacte dels 
nivells òptims de funcionament, és per això que el present document s’ha de 
considerar provisional i subjecte a revisió. 
 

4. Control i anàlisis a realitzar 
El programa de control de qualitat a realitzar durant l'explotació de l'EDAR, serà com a 
mínim: 

PARÀMETRE TIPUS DE MOSTRA PERIODICITAT Nº MOSTRES/ANY 
 

Matèries en 
suspensió Entrada/sortida:integrada 1/setmanal 52 

DQO Entrada/sortida:integrada 1/setmanal 52 
DBO5 Entrada/sortida:integrada 1/setmanal 52 
Nitrogen orgànic Entrada/sortida:integrada 2/mensuals 24 
Nitrogen amoniacal Entrada/sortida:integrada 2/mensuals 24 
Nitrats Entrada/sortida:integrada 2/mensuals 24 
Nitrits Entrada/sortida:integrada 2/mensuals 24 
Fòsfor total Entrada/sortida:integrada 2/mensuals 24 
MLSS CBR: puntual 1/mensual 12 
MLVSS CBR: puntual 1/mensual 12 
MLSS Purga: manual 1/mensual 12 

Matèria seca Fang deshidratat: 
puntual 3/mensual 36 



Annex 21. Explotació i manteniment 
 

15 
 

Matèria seca volàtil Fang deshidratat: 
puntual 3/mensual 36 

Metalls a fangs Fang deshidratat: 
puntual 2/anuals 2 

Análisi microbiològic Biomassa reactor CBR Bimensual 6 
 

Taula 2. Programa de control durant la fase d'explotació de l'EDAR. 

 

5. Conservació 
Es necessari finalment portar a terme un pla de conservació de l’obra civil i altres 
instal·lacions, que si bé, no intervenen directament en el procés, si que són 
necessàries per al funcionament de la planta depuradora. 
 
Algunes de les activitats relatives a la conservació son els següents: 

 Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 
 

 Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 
 

 Comprovacións periòdiques de l’absència de pèrdues a les canonades. 
 

 Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil.  
 

 Retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització. 
 

 Elements de seguretat (extintors, farmaciola, etc.). 
 

 Tenir en bon estat la pavimentació dels vials. 
 

 Conservació de la jardineria. 

La periodicitat d’aquestes tasques dependrà de l’ús de cada element. En general i de 
forma immediata es procedirà a substituir qualsevol element deteriorat, respecte a 
altres tasques que es realitzaran quan se consideri necessari. 
 
Algunes de les tasques de conservació poden ser subcontractades total o parcialment 
sota criteri de la direcció tècnica de la planta depuradora. 
 
Un aspecte molt important en aquest tipus d’instal·lacions és l’aspecte exterior, el qual 
ha de ser agradable tant per al personal que hi treballa com també per totes aquelles 
persones que s’hi apropin. Per això, la presència d’arbres, plantes i gespa ajudarà a 
crear aquest ambient més agradable. 
 
La jardineria porta associada unes tasques de manteniment que són les següents: 
 

 Regar diàriament o quan es consideri necessari. 
 

 Bona conservació de la gespa: mantenir neta la zona i cuidada. 
 

 Realitzar la poda en el temps que es cregui necessari. 
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6. Gestió de residus 
Al llarg del procés de depuració es generen uns residus la gestió dels quals forma part 
essencial del pla d’explotació. Aquests subproductes i el seu tractament s’enumeren a 
continuació. 
 
6.1. Productes del pretractament 
 
Retinguts al tamís. Seran assimilables a residus urbans i s’hauran de portar a 
l’abocador municipal. Els productes de desbast es recolliran cada dos tres dies dels 
contenidors especialment dissenyats per a contenir-los. 
 
6.2. Aigües de rebuig 

Es consideren aigües de rebuig les aigües que s’aboquen a la xarxa de drenatges i 
que son bombades cap a la capçalera de la planta. L’aigua procedeix dels drenatges 
de l’espessidor, del tamís de fangs, les aigües de neteja i de serveis. 
 
6.3. Fangs biològics 

Es considera fang biològic, el fang generat en excés durant el procés de depuració. El 
fang es tractarà amb l’objectiu de reduir el seu contingut. La línia de fangs estarà 
composada per un espessidor i un tamisat amb incorporació de CaO. El producte 
resultant d’aquest tractament haurà de ser gestionat per un gestor de residus 
competent. 
 
 
7. Llibre d'ncidències i informes periòdics 
 

Tal com s’ha fet referència anteriorment, totes les incidències que tinguin lloc a 
l’estació depuradora hauran de quedar reflectides en el llibre de registre de 
l’explotació. A més, aquest llibre haurà de registrar: 
 

 Totes les analítiques especificades al pla d’explotació. 
 

 La producció de cabal en m³ per dia. 
 

 Totes les incidències d’explotació. 
 

 Les avaries de la planta i dels equips (s’hi inclourà el moment i la causa de 
l’avaria, així com les mesures correctores o de caràcter preventiu). 

 
 Totes les accions correctores o de caràcter preventiu. 

 
Aquest document haurà d’estar disponible a la planta o a una oficina central destinada 
a aquest fi dins l’entitat responsable de l’explotació. Mensualment es presentarà a 
l’organisme competent. 
 

 

 



Annex 21. Explotació i manteniment 
 

17 
 

8. Condicions de seguretat 
Totes les activitats recollides en el pla d’explotació i manteniment han de ser portades 
a terme sota la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut (R.D. 162/1997, 24 
d’octubre). En concret es posarà especial cura en la realització dels següents treballs: 
 

 Obertura i manipulació del quadre elèctric de control de la planta, que haurà de 
realitzar-se exclusivament per un tècnic electricista competent. 

 
 Accés als dipòsits de la instal·lació que es realitzarà sempre amb dos operaris, 

un que accedirà a l’interior i estarà lligat amb un arnés de seguretat i el segon 
que controlarà la operació des de l’exterior. 

 
 Qualsevol treball dins la planta de tractament. Els operaris hauran de procedir a 

un rentat i desinfectat minuciós amb les productes adequats abans de menjar o 
beure. Es prohibeix expressament menjar, beure o fumar dins la estació 
depuradora a fi i efecte d’evitar possibles infeccions. 

 

9. Costos d'explotació i manteniment 
Els costos de manteniment d’una planta depuradora es classifiquen en dos tipus: els 
costos fixes i els costos variables. 
 
Els costos fixes són aquells que no dependent del volum d’aigua tractada i són 
independents del funcionament de la planta. Per contra, els costos variables estan 
directament associats a la quantitat i qualitat de l’aigua a tractar. 
 
En els següents apartat es fa un resum dels costos d’explotació de la EDAR 
d'Anglesola per tipus: 
 
9.1. Costos fixes 
 
Poden agrupar-se en quatre tipus: 
 
 9.1.1. Costos de personal de planta 
 

Per a la realització de les tasques habituals de manteniment i explotació es preveu la 
dedicació d’un responsable de planta a jornada complerta i estarà recolzat per un cap 
de planta amb una dedicació del 10%. 
 
La recollida de les mostres per a analitzar la durà a terme el responsable de planta, 
però la realització de les analítiques serà contractada a una empresa externa, per tant, 
no es considerarà la dedicació d’un analista. 
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Càrrec Número Categoria 
professional 

% 
Dedicació 

Preu unitari 
(€/any) cost 
d'empresa 

Preu total 
(€/any) cost 

empresa 
Cap de 
planta 1 Tècnic 

superior 10 50.000 5.000 

Oficial 
manteniment 1 Oficial 

especialista 25 32.000 8.000 

Peó 1 Mà d'obra 
especialista 75 25.000 18.750 

TOTAL      31.750 
 

Taula 3. Despeses de personal. 
 

 9.1.2. Costos de manteniment 

Es calculen proporcionalment a la inversió realitzada. Es divideixen en dos grups, 
manteniment d’equips mecànics i manteniment d’obra civil de la EDAR i manteniment 
dels col·lectors. 
 
Segons s’ha pogut comprovar en altres projectes similars, els costos anuals associats 
a manteniment corresponen a un 0,5% de la inversió inicial. 
 
En aquesta partida s’inclouen les reparacions de mecanismes, reposició de material, 
greixatge, reparació i reposició de material elèctric. 
 

Concepte Cost inversió (€) % Repercussió Preu total (€) 
Obra civil i equips mecànics 261.148,18 0,5 1.305,74 
Manteniment dels col·lectors 271.520,12 0,5 1.357,60 
TOTAL costos manteniment   2.663,34 € 

 
Taula 4. Costos fixos per manteniment. 

 
9.1.3. Costos de potència consumida 

Correspon al terme fix de consum d’energia elèctrica en concepte de potència 
contractada. En el cas de la EDAR d'Anglesola s'han contractat 45 KW que a un cost 
de 26,53 €/KW any implica un cost fix per potència consumida de 1.193,85 €/any. 
 
9.1.4. Costos varis 

S’agrupen en aquest apartat la resta de costos fixes com poden ser els administratius i 
estructurals que són necessaris per al funcionament de la planta. 
 
L’estimació d’aquests costos s’ha realitzat a partir d’informes d’altres projectes de 
característiques similars. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 21. Explotació i manteniment 
 

19 
 

Productes, materials i serveis 
Concepte Preu total (€/any) 

Equipament de personal (vestuari, 
materials, seguretat, etc) 550,0 

Material d'oficina 100,0 
Comunicacions (correus, telèfon, 
fax, etc.) 850,0 

Desplaçaments 600,0 
Neteges 900,0 
Conservació de jardineria 800,0 
Reactius i material fungible de 
laboratori 77,0 

Aigua 200,0 
Analítica externa 5.500, 
Total Productes, Materials i 
Serveis 9.577,0 € 

Despeses Administratives i varis 
Concepte Preu total (€/any) 

Assegurances 1.000,0 
Taxes 800,0 
Total Despeses Administratives 
i varis 1.800,0 

 
Taula 5. Costos varis anuals associats a l'explotació de l'EDAR. 

 
9.2. Costos variables 

Les despeses variables depenen del cabal a tractar, fent referència tant a les seves 
característiques qualitatives com quantitatives. Tot i això, en aquest estudi d’explotació 
només es realitza una estimació a partir del volum d’aigua tractada ja que la finalitat 
del present document és donar una estimació realista de la magnitud econòmica sobre 
les despeses d’explotació, manteniment i conservació. Els costos variables s’agrupen 
en tres tipus: 
 
 9.2.1. Cost energètic 
 
En base al funcionament horari de cadascuna de les instal·lacions, s’ha calculat el seu 
consum elèctric i s’ha estimat el seu cost associat. 

Concepte Tarifa kWh/dia Preu Energia 
(€/kWh) 

Preu total 
(€/any) 

Energia EDAR 3.1. - Mercat LLiure 32,47 0,02559 303,28 
  57,88 0,02276 480,83 
  50,82 0,01520 281,95 
TOTAL    1.066,06 

 
Taula 6. Cost energètic d'explotació de l'EDAR. 

 

 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
 

20 
 

 9.2.2. Cost gestió de fangs 

Per al càlcul d’aquest cost es considera la contractació d’un gestor que es 
responsabilitzarà de la caracterització del fang i del transport fins al seu destí final, que 
serà d’un 100% a abocador. 
 
Tanmateix, en el cas de que el destí dels fangs fos diferent al de l’abocador, l’import 
del cost de gestió del fang serà un altre, prèvia justificació de la nova destinació. 
 

Concepte Consum/producció 
(kg/m³) 

Preu unitari 
(€/kg) 

Preu total 
(€/any) 

Residus desbast (litres 
MS) 0,011 0,100 220,83 

Fangs deshidratats (m³) 0,850 0,047 8.019,96 
TOTAL   8.240,79 

 
Taula 7. Cost gestió de fangs en la fase d'explotació de l'EDAR. 

 
9.3. Resum de costos anuals 
 

Termini d'explotació:      12 mesos 

Dies d'explotació:     365 dies 

 

Cost fix diari (s/IVA):     128,72 € 

Cost fix total (s/IVA):     46.984,20 € 

 

Cabal diari tractat:     365 m³/d 

Cost variable per cabal diari (s/IVA):   25,50 €   

Cost variable total (s/IVA):    9.306,85 € 

 

Import total anual d'explotació:   66.986,35 € 

(inclou DG i BI, 19 %) 

 

9.4. Costos associats al primer mes de funcionament de la planta 

En base als costos d’explotació i manteniment anuals de la planta, s’han determinat 
els costos d’explotació aproximats durant el primer mes de funcionament de la planta: 
 
Cost explotació durant el primer mes de funcionament (s/IVA):      5.582,19 € 
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1.  Introducció 
En el present annex es descriuen els diferents processos constructius que es duran a 
terme en l’execució de les diferents unitats constructives que conformen el projecte. 
 
Amb l’objectiu de detallar els aspectes singulars que suposa la construcció d’una 
EDAR, s’ha considerat convenient realitzar un extens estudi bibliogràfic, així com una 
recerca d’imatges per il·lustrar les diferents fases del procés constructiu. 
 
 

2. Descripció general de l'execució de les obres 
 
Al present projecte es contemplen les següent obres: 

 Construcció dels col·lectors per gravetat des de l'actual punt d'abocament fins a 
l'obra d'arribada de l'EDAR. 
 

 Construcció de l'EDAR al municipi d'Anglesola. 
 

 Construcció dels elements necessaris per la integració de la instal·lació amb 
l'entorn. 

L'execució de l'obra comprendrà els passos que es descriuen a continuació. 

 

3. Processos d'execució de les obres 
La seqüència d’actuació de les principals obres és la següent: 
 

 Conduccions auxiliars: replanteig, excavació de rases, col·locació de tubs, 
reblert de terres i compactació. 

 
 Obra civil: excavacions, preparació de soleres, formigons de neteja, armat i 

encofrat de soleres, instal·lació de passamurs, formigonat de soleres, armat de  
murs i lloses, encofrat i formigonats. 

 
 Equips: muntatge i proves i posta en marxa. 

 
 Instal·lacions elèctriques: instal·lació i proves. 

 
 Control i telecomandament: Instal·lació i proves. 

 
 Urbanització: replanteig, moviment de terres i urbanització. 

 
 Posada en funcionament de l’EDAR. 
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3.1. Conduccions auxiliars 

Donades les dimensions i longituds de les conduccions auxiliars que s’han de fer, es 
podran realitzar amb retroexcavadora petita. 
 
3.2. Conduccions i obra civil 
 
Totes les instal·lacions dimensionades per a la construcció de l’EDAR es podran 
realitzar d’acord a les fases d’execució que s’exposen posteriorment. Per a procedir a 
l’execució de les soleres s’han d’haver realitzat totes les conduccions. Després es 
col·loca el formigó de neteja, l’armat i formigonat de soleres. S’armen els murs, 
s’encofren i es formigonen; els procediments emprats seran convencionals. Les juntes 
de dilatació, retracció, construcció i estanquitat s’executaran paral·lelament al 
formigonat de l’estructura. 
 

3.3. Equips electromecànics 

 
Un cop realitzada l’obra civil es procedirà a la instal·lació i muntatge dels equips, 
respectant les fases d’execució. 
 
3.4. Instal·lacions elèctriques 
 

Es procedirà a la instal·lació de tots els elements elèctrics necessaris de les noves 
instal·lacions, quadres de comandament, quadres elèctrics i es faran les proves i 
posada en funcionament dels equips. 
 
3.5. Comandament i control (CCM) 
 

S’instal·laran els CCM’s de tots els equips que constitueixen les instal·lacions de la 
EDAR. 
 

3.6. Urbanització 

Per a procedir a la urbanització de les zones afectades per les obres i de la nova zona 
expropiada per a la implantació es farà el replanteig, moviment de terres i la 
urbanització pròpiament dita que consistirà en col·locar elements de drenatge, vorades 
i paviment de voreres i asfaltat de vials de servei. 
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4. Fases d'execució 
 
Les principals fases d'execució són: 
 
4.1. FASE 1. Treballs Previs 
 
1) Replanteig de l’obra, que es realitzarà situant els punts principals de les 
instal·lacions i també es delimitarà l’àrea de l’actuació i es marcaran uns punts de 
referència externs que serveixin per prendre dades topogràfiques.. 

2) En un fase preliminar es procedirà a determinar els accessos de la maquinària i 
personal d’obra a la zona de treball, així com també es marcaran els límits de la zona 
de projecte. 

3) Implantació d’instal·lacions auxiliars (caseta d'obra, taller, menjador, etc), que 
disposaran de les connexions provisionals dels serveis bàsics (llum, aigua potable, 
etc.). 

4) Execució del camí d’accés. 

5) Esbrossada que consisteix en l’extracció i retirada de la zona d’obra d’arbres, 
plantes, herbes o qualsevol altre material no desitjable. 

 

 

Figura 1. Desbrossada i retirada de terra vegetal. 

4.2. FASE 2. Obra Civil 

1) Moviments de terres. Es realitzaran les excavacions tant per a les estructures 
principals com per als col·lectors d'entrada i de sortida. 

 
S’hauran de tenir presents alguns aspectes que han estat analitzats detalladament en 
altres annexes d’aquest mateix projecte: 
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 Característiques del terreny , com ara la cohesió, la densitat o la 
compacitat, ja que són factors que influeixen en el rendiment de la 
maquinària. 

 
 Factors intrínsecs del terreny: assentaments, nivells freàtics, zones 

plàstiques, etc. 
 

 Factors externs com la climatologia, els edificis pròxims, el trànsit de 
vehicles, etc. Que poden modificar el curs normal de l’obra. 

 
 La forma d’execució de les excavacions, tenint en compte les 

característiques geomètriques d’aquestes, indicarà el tipus de 
maquinària més adequada a emprar. 

 
 Els moviments de terra es realitzaran per regla general mitjançant la 
 maquinària adequada en cada cas. 

 
2) La construcció de les noves instal·lacions es realitzaran en dos fronts, els quals 
compten amb una seqüència específica per a cada una d'ells i que es detalla a 
continuació: 
 

 Edificis: Primer s'haurà de construir l'edifici d'instal·lacions (on s’ubiquen 
els bufants i les centrífugues) i a continuació l'edifici pretractament i el 
de control. 

 
 Elements de l'EDAR: 

 
 Pretractament:   - Obra d’arribada  

                                       - Reixa de gruixuts i de fins 
 Tractament biològic: reactor biològic i elements auxiliars. 
 Decantació secundària: decantador secundari i elements 

auxiliars. 
 Sitja de fangs i arqueta d’aigua tractada. 

 
3) Les obres de formigó armat es realitzaran d'acord a l'especificat en plànols i 
especificacions tècniques. 
 

 Encofrats 
 
  Donada la forma circular d’alguns elements de la EDAR, s’haurà de tenir 
  especial cura durant la col·locació dels encofrats circulars ja que són 
  més complexos que els rectes. 
 

 Formigó 
 
  Durant l’abocament i la posada del formigó es tindrà especial cura per 
  evitar la disgregació de la barreja: 
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 Es vibrarà correctament el formigó. 

 
 Es tindrà en compte la velocitat de formigonat per evitar 

pressions excessives sobre els encofrats. 
 
  Hi ha dues formes de posada en obra del formigó: 
 

 Posada en obra per abocament cubilot. 
 

 Posada en obra amb bomba. 
 

 Armadura passiva 
 

  Les armadures passives tindran les característiques geomètriques 
  indicades en els plànols del present projecte. 
 
  Es doblegaran, ajustant-se a les instruccions del projecte, en fred i a 
  velocitat moderada preferentment per mitjans mecànics. 
 
  Es disposaran en l’encofrat subjectes entre sí, de manera que no puguin 
  experimentar moviments durant l’abocament i compactació del formigó. 
 
4) Conduccions 

 
Juntament amb l’inici de la construcció dels elements de l'EDAR, s’ha de considerar 
també l'inici de les obres de conducció d’ aquests. Aquestes obres es realitzaran en 
l'ordre establert en el pla d'obra i que es pot resumir de la  següent manera: 
 

 Línia d'aigua. 
 Línia de fangs. 
 Xarxes d'aire, de buidat i de flotants. 

 
5) Col·lectors 
 
Paral·lelament a la execució de les obres civils s'ha de realitzar la construcció dels 
col·lectors d’entrada i sortida a la EDAR. Aquesta activitat contempla el  següent: 
 

 Esbrossada del terreny. 
 

 Excavació en rasa, que es durà a terme amb la maquinària adient per a 
cada situació. Es considera que el material excavat serà reutilitzat per a 
posteriors reblerts. 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
 

10 
 

 
 

Figura 2. Excavació en rasa. 
 

 Llit, el qual s'ha de realitzar amb material seleccionat per a evitar així possibles 
afeccions al col·lector. 

 
 Canonades i accessoris 

 
 Les canonades DN400 són de PEAD ja que es considera que és un material 
 lleuger que permet una col·locació amb major rapidesa i el seu preu per metre 
 lineal és inferior comparat amb el de formigó. 
 
 Donats els condicionants de la zona i el material escollit, caldrà fer una bona 
 compactació del terreny de reblert de la rasa. 
 

 
 

Figura 3. Col·lector de PEAD (Polietilè d’alta densitat). 
 

 Pous de registre 
 
S’instal·laran cada 60 metres  aproximadament i també a tots aquests punts on es 
produeixin canvis d’alineacions.  
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La seva forma serà cilíndrica amb un diàmetre interior de 0,80 metres. A 1,25 m de la 
rasant de la tapa del pou la forma cilíndrica es transforma en una forma tronco-cònica 
amb una generatriu vertical, passant de 0,80 m de diàmetre interior a 0,60 m, en una 
longitud de 35 cm. Des d'aquesta cota fins a la cota de la rasant definitiva del viari 
tindrà una forma cilíndrica de 60 cm. de diàmetre interior. En la part superior d'aquesta 
part del pou es recolzarà la tapa de registre del mateix. 
 
La tapa de registre serà de fosa dúctil classe D-400, segons Norma EN-124 i tindrà 
superfície lliure de pas de 60 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Detall pou de registre. 
 
 

 Reblert de rases. 
 
El rebliment de la rasa es realitzarà tal i com s’indica a l’annex corresponent 
mitjançant material seleccionat procedent de préstec i material de la pròpia 
excavació de la rasa. 
 

6) Hinca 
 
La tècnica utilitzada per a la col·locació de la hinca consisteix en l'empenta horitzontal 
dels tubs a través de gats hidràulics i amb l'ajuda simultània d'una corona de tall 
giratòria situada al front de l'excavació. 
 
Per a l' instal·lació de la canonada, serà necessària la construcció de pous de recepció 
i empenta de dimensions variables en funció dels requeriments específics de la pròpia 
excavació i dels condicionants geomètrics de la maquina d'hinca. Al pou d'empenta es 
construeix un mur de reacció o paret d'empenta, sobre la qual es recolzen els gats 
hidràulics encarregats d'empènyer els tubs. Dits tubs son baixats al pou d'empenta 
mitjançant una grua situant-los en posició per a procedir al seu hincament.  
 
El material excavat del front pel cap de tall es treu mitjançant un transport hidràulic, de 
manera que una bomba injecta l'aigua com a vehicle de transport del material excavat. 
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El llot format es treu mitjançant bombes adequades fins a uns separador de llots, on es 
retira el material excavat de l'aigua per a la seva posterior reutilització del circuit. 
 

 
 

Figura 5. Detall mur d'empenta i hinca. 
 
 
4.3. FASE 3. Instal·lació d'equips mecànics i instal·lacions elèctriques 

 
1) Durant l'execució de les diferents etapes de l'obra civil es procedirà a la instal·lació 
de les bases i suports necessaris per al muntatge dels equips. 

 
2) La priorització de les activitats està establerta de la següent manera: Primerament 
els equips relacionats amb el tractament d'aigua, després el tractament de fangs i 
finalment els equips relacionats a les xarxes d'interconnexió i buidat. 

 
3) Aquesta fase es completarà una vegada que es procedeixi a la instal·lació de les 
conduccions elèctriques i la seva connexió a la xarxa pública per a què d'aquesta 
forma permetin el funcionament dels equips electromecànics. 
 
 
4.4. FASE 4. Acabats i proves prèvies a la posada en funcionament 

 
1) Un cop instal·lats els equips de control, elèctrics i mecànics es realitzaran les proves 
necessàries de posada en funcionament de l’EDAR. 
 
2) Connexió del sistema de sanejament a la EDAR amb l’actual col·lector de les aigües 
residuals del municipi. 
 
3) Urbanització, neteja de la zona d’obres i acabats. 
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1.  Introducció 
 
Aquest annex inclou el conjunt de fotografies realitzades en una visita al lloc 
d'emplaçament de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i col·lectors d’Anglesola. 
S'ha procurat il·lustrar els punts significatius del projecte i alguns elements a destacar 
del terme municipal i que han estat esmentats al llarg del projecte. A més s'inclou un 
plànol en el qual se situa el lloc des del qual s'ha pres cada una de les fotografies. 
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2. Punts actuals d’abocament 
2.1. Camí d’accés i ubicació del Punt actual d’abocament PA-1 

 
Figura 1. Encreuament de la Carretera Tàrrega - Balaguer, C-53, amb el Carrer Esports. 

 

 
Figura 2. Carrer Esports. 
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Figura 3. Carrer Esports direcció al PA-1. 

 

 
Figura 4. Ubicació del punt d’abocament actual d’aigua sense tractar i els seus voltants.  
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Figura 5. Ubicació del punt d’abocament actual d’aigua sense tractar, PA-1. 

 

 
Figura 6. Detall del punt d’abocament actual d’aigua sense tractar, PA-1. 
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2.2. Camí d’accés i ubicació del Punt actual d’abocament PA-2 

 
Figura 7. Encreuament de la Carretera Tàrrega - Balaguer, C-53, amb el Camí de Barbens. 

 
 

 
 

Figura 8. Encreuament del Camí de Barbens amb el Camí de Sant Jaume. 
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Figura 9. Ubicació del punt d’abocament actual d’aigua sense tractar i els seus voltants.  

 

 

Figura 10. Ubicació del punt d’abocament actual d’aigua sense tractar, PA-2. 
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3. Camí d’accés i ubicació de l’EDAR 

 
Figura 11. Encreuament de la Carretera Tàrrega - Balaguer, C-53, amb el Camí del Reguer Forcat.  

Al fons el poble d’Anglesola. 
 

 
Figura 12. Carretera de Tàrrega a Balaguer, C-53, creuant el Riu d’Ondara. 
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Figura 13. Camí del Reguer Forcat (Futur accés a l'EDAR). 

 

 
Figura 14. Camí d’accés a l’EDAR en sentit a la Carretera Tàrrega - Balaguer, C-53. 
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Figura 15. Parcel·la d'ubicació de l’EDAR. 

 

4. Riu d’Ondara 

 
Figura 16. Vista cap aigua amunt del Riu d’Ondara. 
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Figura 17. Vista cap aigua avall del Riu d’Ondara. 

 

5. Impacte visual de l’EDAR 

 
Figura 18. Vistes de la zona de l’EDAR des de la Carretera Tàrrega - Balaguer, C-53. 
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Figura 19. Vistes de la zona de l’EDAR des de l’altra extrem del Camí del Reguer Forcat. 
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1. Antecedents 
 
Pel Real Decret 105/2008 de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, s’implanta l’obligació de l’Estudi de Gestió de Residus en 
els Projectes d’Edificació i Obres Públiques. 
 
 

2. Objecte 
 
Aquest Estudi de Gestió de Residus té per objecte identificar la tipologia i fer una 
estimació de la quantitat de residus generats en el present projecte, així com promoure 
les actuacions de prevenció a realitzar alhora que fomentar la reutilització, el reciclatge 
i la valorització dels mateixos per a contribuir al desenvolupament sostenible de 
l’activitat de construcció. Per a la seva redacció s’ha tingut en compte la Guia per a la 
Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Enderroc de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
 

3. Tipologia i quantitat de residus generats a l’obra 
 
La llista europea de residus inclou el grup 17 Residus de la Construcció i Demolició 
(inclosa la terra excavada de zones contaminades), on es descriuen la majoria de 
residus generats en una obra. 
 
Les actuacions associades a la construcció de la nova depuradora no només 
generaran residus procedents de la construcció i demolició, sinó també residus 
d’envasos. A la taula següent s’indica la tipologia i quantitat estimada de residus 
generats a l’obra: 
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Codi 
CER1 

Descripció  Tipologia  Volum 
(m3) 

Pes (T) 

150101 Envasos de paper i cartró  No Especial 0,75 0,05 

150110 
Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles 

Especial 0,14 0,01 

170101 Formigó Inert 0,17 0,23 
170201 Fusta No Especial 0,92 0,23 
170203 Plàstic No Especial 0,66 0,1 
170405 Ferro i acer No Especial 0,6 3,75 
170407 Metalls barrejats No Especial 0,11 0,05 

170504 
Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses 

Inert 1.007,40 1.427,15 

170904 
Residus barrejats de la construcció i de 
l’enderroc diferents dels especificats en 
els codis 170901, 170902 i 170903 

No Especial 0,05 0,02 

TOTAL INERTS  1.007,57 1.427,38 
TOTAL NO ESPECIALS   2,45 0,43 
TOTAL ESPECIALS   0,14 0,1 
TOTAL     1.010,75 1.431,56 

 
Taula 1. Quantitats de residus per tipologies 

1 Codi segons el Catàleg Europeu de Residus 

 
4. Mesures per a la prevenció de residus a l’obra 
 
Per a minimitzar els costos de gestió dels residus cal dur a terme una reducció de la 
producció dels mateixos en origen. Les primeres actuacions a aplicar a la obra seran la 
prevenció i la minimització per a disminuir la quantitat i perillositat dels residus que es 
puguin generar, reduint al mateix temps els costos ambientals i econòmics que el 
tractament comporta. 
 
Les mesures per a la prevenció proposades per ser aplicades al projecte d’obra per a 
la construcció de la nova depuradora són les següents: 
 
Fase de demolició: 
 

 Organitzar reunions informatives entre la Direcció Facultativa i l’Empresa 
Constructora per a determinar aquells aspectes del projecte susceptibles 
d’ésser millorats per aconseguir minimitzar i millorar la gestió dels residus. 

 Planificar l’obra orientant-la a una disminució en la generació de residus. 
D’aquesta manera es pretén que el destí final d’alguns residus sigui la pròpia 
obra. S’intentarà la incorporació d’àrids procedents del reciclatge per mitjà del 
matxuqueig dels residus de natura pètria. 

 Acopiar la terra vegetal per ser reutilitzada en la millora ambiental al final 
d’obra. 
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 Reutilitzar les terres sobrants per a la regeneració de zones deprimides o en la 
restauració d’antigues zones de préstec. 
 

Fase de construcció: 
 

 Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per 
a l’execució de la obra. Un excés de materials és origen de més residus. 

 Evitar que els materials es facin malbé durant els processos 
d’emmagatzematge i manipulació per a què aquests no es converteixin en 
residus abans de ser utilitzats. 

 Els residus originats a l’obra han de ser gestionats de la forma més eficaç per 
tal de reduir la quantitat i millorar la seva valorització. 

 Utilitzar preferentment elements prefabricats i industrialitzats, ja que es munten 
a l’obra sense transformacions que originin residus. 

 Proposar alternatives o limitar l’ús de tècniques que generin una gran quantitat 
de residus de difícil valorització o que perjudiquin als altres. 

 Evitar la compra de materials en excés. 
 Demanar les proteccions adients pel transport de materials per a evitar ruptures 

o desperfectes. 
 

Respecte als productes perillosos: 
 Es pretén limitar i controlar la utilització dels materials potencialment tòxics com 

els desencofrants o els líquids de curat del formigó. 
 Per a minimitzar la producció de residus potencialment perillosos, es farà un 

càlcul el més exacte possible de la quantitat a utilitzar per a produir la menor 
quantitat de residu sobrant. 

 Assegurar-se que els envasos on es trobin els materials perillosos tinguin unes 
dimensiones mitjanes–grans segons la tipologia per així produir una menor 
quantitat d’envasos contaminants perillosos. 

 
5. Operacions de reutilització, valorització o 
 eliminació 
 
5.1. Operacions de reutilització 
 
La prevenció i la minimització són sempre les primeres opcions a tenir en consideració 
per reduir la quantitat de residus de la construcció. Les següents opcions són, en 
primer lloc, la reutilització i, en segon lloc, el reciclatge. Aquestes estratègies són 
imprescindibles per arribar a la sostenibilitat en el sector de la construcció. 
 
La reutilització no només té avantatges mediambientals, sinó també econòmics. Els 
elements constructius valorats en funció del pes dels residus tenen un valor baix; no 
obstant això, si amb petites transformacions poden ser regenerats o reutilitzats 
directament, el seu valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una 
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manera de minimitzar els residus originats, d’una forma menys complexa i costosa que 
el reciclatge. 
 
El sistema de reutilització permet tornar a fer servir un objecte usat, després de la seva 
neteja e higienitzat si fos necessari, pel mateix fi pel que va ésser dissenyat 
originàriament. Amb aquest procés s’assegura que tot el residu és aprofitat i es redueix 
el volum total de residus produïts. 
 
Els materials susceptibles d’ésser reutilitzats in situ a les obres de la depuradora són 
els següents: 
 

 Residus inerts: Inclouen elements com terres procedents de l’excavació, 
sorres, formigó, etc. 

 
Les terres i sorres excedents de les operacions de condicionament del terreny, 
es recomana que s’utilitzin per rebliments i terraplens a la pròpia obra. 

 
 Claus, fustes de palets, etc.: Es farà l’acopi d’aquests materials per a facilitar la 

seva posterior utilització. Els materials sobrants que puguin tenir un valor 
directe immediat, se separaran i s’abassegaran en un punt determinat per a la 
seva reutilització. 

 
Periòdicament, es destinaran a reciclat aquells residus que no es puguin 
reutilitzar. 

 
 Recipients i envasos: Aquests hauran de ser reutilitzats pels mateixos 

proveïdors. 
 
Els diversos residus que s’originen a la construcció i demolició poden ser sotmesos a 
diferents alternatives de gestió. A continuació, es presenta una taula amb aquestes 
alternatives en funció del material. 

 
Taula 2. Tipologia de residu i operació de reutilització més adient 

Residu Gestió 

Terra vegetal i 
d'excavació 

Es podrà destinar a altres obres o activitats autoritzades. 
Integració en activitats extractives en funcionament. 
Millora de finques, seguint en tot moment, el Decret 396/2006. 
Activitats Extractives Abandonades. 

Asfalt Reciclar com asfalt. 
Reciclar com massa de rebliment. 

Metalls Reutilitzar. 
Reciclar en nous productes. 

Fusta de construcció Reutilitzar per a tancaments i andamis. 

Embalatges 
Reutilitzar els palets com tarimes per a la construcció de 
l’obra. 
Reciclar en nous embalatges o productes. 

Olis, pintures i 
productes químics 

Reutilitzar a la pròpia obra fins acabar el contingut del 
recipient. 
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5.2. Operacions de valorització 
 
Una gestió responsable dels residus persegueix la màxima valorització per a reduir al 
màxim l’impacte ambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen operacions de 
separació selectiva al mateix lloc on es generen els residus, mentre que les de 
reciclatge i reutilització es poden fer a la mateixa obra o en altres llocs més específics. 
 
La valorització dels residus disminueix la necessitat d’enviar-los a l’abocador. Per tal 
de realitzar una gestió responsable dels residus, s’ha d’aconseguir la màxima 
valorització per a reduir tant com sigui possible l’impacte mediambiental. 
 
Valorització in situ 
 
Dins de les mesures que es desenvoluparan en el Pla de Gestió de Residus per a la 
valorització in situ, destaquen: 
 

 Utilització principal com a combustible o com a mitjà per generar energia. 
 Recuperació o regeneració de dissolvents. 
 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que no utilitzen dissolvents. 
 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques. 
 Altres. 

 
Reciclatge 
 
La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina 
quines són les seves possibilitats a l’hora de ser reciclats i quina és la seva utilitat 
potencial. Els residus petris – formigó i obra de fàbrica, principalment – poder ser 
reintroduïts a les obres com a granulats, un cop hagin passat per un procés de garbeig 
i matxuqueig. La resta de materials no petris seran separats i, posteriorment, seran 
lliurats a un gestor autoritzat. 
 
La principal mesura de valorització que es preveu realitzar és el reciclatge, que 
consisteix en la recuperació d’alguns materials que componen els residus i després 
sotmetre’ls a un procés de transformació per a la composició de nous productes. El 
procés pot efectuar-se de dues formes diferents: 
 

 La separació en origen dels components i posterior tractament pel seu ús. 
 Obtenció dels components que interessen amb tractaments posteriors a la 

recollida global dels residus, amb diferents tècniques (garbellat, 
separacions…). 

 
Per a cada un dels residus generats, els tractaments de reutilització o valorització 
s’adjunten a la taula següent: 
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CER  Descripció Vies de Valorització 

150101 Envasos de paper i 
cartró 

V11 Reciclatge de paper i cartró 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V85 Valorització amb procés anaerobi + compostatge 
V61 Utilització com a combustible 

150102 Envasos de plàstic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
V61 Utilització com a combustible 
V12 Reciclatge de plàstics 

150103 Embalatges de fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
V61 Utilització com a combustible 

150104 Envasos metàl·lics 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics. 

150107 Envasos de vidre V14 Reciclatge de vidre 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 

150110 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

020107 Residus de la 
silvicultura 

V61 Utilització com a combustible 
V83 Compostatge 
V81 Utilització en profit de l’agricultura 

170101 Formigó V71 Utilització en la construcció 

170201 Fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 
V61 Utilització com a combustible 

170203 Plàstic V12 Reciclatge de plàstics 

170302 
Mescles bituminoses 
diferents de les 
especificades en el codi 
170301 

V71 Utilització en la construcció 

170407 Metalls mesclats 
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics 

170405 Ferro i hacer V41 Reciclatge i recuperació de metalls 

170504 
Terra i pedres diferents 
de les especificades en 
el codi 170503 

V71 Utilització en la construcció 

 

Taula 3. Classificació dels materials per codi CER i valorització adient 

 
A continuació es detallen els centres de valorització més pròxims a la zona d’actuació: 
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Tipus de Valorització Codi Gestor Adreça 

V83 E-782.02 

FERESP, S.L. 
Pl.ind. 3, Parc. 47 
(25318) Puigverd d’Agramunt. Telf: 
699948270 

V11,V12,V13,V14,V41,V55 E-629.99 

ANTONI LLOSES FORN I JOSE 
LLOSES 
FORN, C.B. 
Polígon Ind. Canaleta, S/N 
(25300) Tàrrega. Telf: 973310243 

V12 E-1098.09 

RECICLATGES I TRANSFORMACIÓ 
DEL 
PLÀSTIC LA COMELLA, S.L. 
Pol. Ind. Riambau. C/ Xaloc, parc. 60 
(25300) Tàrrega. Telf. 973500618 

V81 E-1103.09 
FINCA SANT VICENÇ, SL. 
Finca Raimat, S/N 
(25111) Lleida. 

V15 E-1176.10 
EMBALATGES SANTACREU, SL 
Pol. Ind, Nau 14 
(25230) Mollerussa. Telf. 973603319 

 
Taula 4. Relació dels centres de valorització més pròxims a l’obra 

 
5.3. Operacions d’eliminació 
 
Els residus que no pugin ser ni reutilitzats ni valoritzats hauran d’ésser ser eliminats 
mitjançant la seva disposició a un dipòsit controlat. La gestió dels residus a l’obra 
haurà de minimitzar la quantitat de residus a eliminar. 
 
Les operacions de deposició, segons la tipologia de residus, són les següents: 
 

CER Descripció Tractament i deposició del rebuig (TDR) 
150101 Envasos de paper i cartró T12 Deposició de residus no especials 
150102 Envasos de plàstic T12 Deposició de residus no especials 
150103 Embalatges de fusta T12 Deposició de residus no especials 
150104 Envasos metàl·lics T12 Deposició de residus no especials 
150107 Envasos de vidre T11 Deposició de residus inerts 

150110 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles 

T21 Incineració de residus no halogenats 
T13 Deposició de residus especials 

170101 Formigó T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T11 Deposició de residus inerts 

170203 Plàstic T12 Deposició de residus no especials 

170302 
Mescles bituminoses diferents 
de les especificades en el codi 
170301 

T12 Deposició de residus no especials 
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170504 
Terra i pedres diferents de les 
especificades en el codi 
170503 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 

 
Taula 5. Operacions de deposició segons la tipologia del rebuig 

 
A continuació es detallen els centres de tractament final més pròxims a la zona 
d’actuació: 
 
 

Tipus de 
Tractament 

Codi Gestor Adreça 

T11,T12;T15 E-775.02 
DIPÒSIT CONTROLAT TÀRREGA 
Plans de l’ofegat s/n 
(25300) Tàrrega Tlf: 973500707 

T13 E-1024.08 
EXCAVACIONS I TRANSPORT FITO, SL 
Avda. Maria Jolonch, 46 
(25310) Agramunt .Tlf: 973390735 

 
Taula 6. Centres de tractament propers a l’obra 

 
A partir de les dades presentades fins al moment, es pot formalitzar la fitxa resum de 
gestió dels residus fora de l’obra. 
 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 
Destí dels residus segons tipologia 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor 

Pes (T) Volum (m3) Codi Població 
Reciclatge 0,23 0,17 E-1098.09 TÀRREGA 

Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor 

Pes (T) Volum (m3) Codi Població 
Reciclatge de metall 0,04 0,11 E-629.99 TÀRREGA 
Reciclatge de fusta 0,23 0,92 E-775.02 TÀRREGA 
Reciclatge de plàstic 0,66 0,1 E-1098.09 TÀRREGA 
Reciclatge paper-
cartró 0,05 0,75 E-629.99 TÀRREGA 

Reciclatge altres 0,02 0,05 E-629.99 TÀRREGA 

Residus Especials 
Quantitat estimada Gestor 

Pes (T) Volum (m3) Codi Població 
Instal·lacions de 
gestió de residus 
especial 

0,01 0,14 E-01.89 CASTELLOLÍ 

 
Taula 7. Fitxa resum de la gestió de residus fora de l’obra 
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6. Mesures per a la separació de residus a l’obra 

 
Generalment, a les obres de construcció i demolició es produeix una gran varietat de 
residus. L’objectiu de la segregació és maximitzar la reutilització i les possibilitats de 
reciclatge. En conseqüència, és necessari proveir contenidors individuals per a cada 
tipus de material segons les possibilitats de valorització que tinguin. 
 
La segregació en origen consisteix en emmagatzemar els residus en diferents 
contenidors en funció de la seva naturalesa. Així, se separaran els residus per les 
seves característiques: d’una banda, els més innocus per l’ésser humà i el medi 
ambient (residus petris, paper i cartró, fusta, ferro, alumini i altres metalls, vidre, etc.) i, 
d’altra banda, els classificats com tòxics i perillosos (vernissos, pintures, dissolvents, 
desencofrants, etc.). Cada grup disposarà del seu contenidor, amb la finalitat de que 
no es barregin uns amb altres i dificultin, la seva posterior gestió. 
 
La separació en origen reporta, a més d’avantatges ambientals, certs avantatges 
econòmics. La notable diferència existent a las taxes d’abocament o recollida segons 
si els residus han estat o no classificats en origen es deu, precisament, a la menor o 
major complexitat que respectivament implica el seu tractament. 
 
El personal de l’obra juga un paper fonamental per què el sistema de segregació de 
residus a la pròpia obra funcioni. Per aquesta raó, és indispensable que el personal 
d’obra estigui informat sobre l’existència i ubicació dels diferents contenidores, com 
s’ha de realitzar la manipulació dels diferents tipus de residus i sobre la necessitat de 
neteja i ordre a les zones d’abassegament de residus. 
 
Segons marca el Reial Decret 105/2008 en el seu article 5.5 i a la Disposició Final 
Quarta, els residus de construcció i demolició, hauran de separar-se en fraccions 
quan, de forma individualitzada, per cada una de les fraccions la quantitat prevista de 
generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 
 
Formigó: 80 t 
 
Maons, teules, ceràmics: 40 t 
 
Metalls: 2 t. 
 
Fusta: 1 t 
 
Vidre: 1 t 
 
Plàstics: 0,5 t 
 
Paper i cartró: 0,5 t 
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El quadre que es presenta a continuació mostra una classificació dels residus que 
previsiblement es generaran a l’obra i, seguidament, es precisa la proposta de 
contenidors. 
 
Classificació de residus Origen Contenidor 
Formigó Formigó Inerts barrejats 
Reblert de tot-ú Reblert de tot-ú Inerts barrejats 

Terres 
Terres d’excavació para rasses i 
fonaments Inerts barrejats 

Metalls 
Claus, malles metàl·liques, restes 
de materials d’acer, alumini. Metalls barrejats 

Paper i cartró Embalatges Paper i cartró 

Plàstics 
Embalatges, envasos, restes de 
resina epoxi, polipropilè, PVC Plàstics i envasos 

Vidre Emvasos Vidre 
Fustes Palets, panells d’encofrat, envasos Fustes 
Orgànics i restes (banals) Restes, orgànic 

Tòxics i perillosos 
Esmalts sintètics i envasos, 
pintures, vernissos i envasos, 
altres productes químics i envasos 

Residus perillosos 

 
Taula 8. Classificació dels residus que previsiblement es generaran a obra 

 
Aplicat al cas concret del projecte, es proposa la següent fitxa resum de la gestió dels 
residus dintre de l’obra. 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L'OBRA 
Separació selectiva prevista segons tipologia de residu 

Especials 

 
Zona habilitada per als Residus Especials (amb 1 bidó). La legislació de 
Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, 
destaquen les següents: 
 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i 
fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals. 
 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
els      envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 
 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants,      etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites. 
 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials. 
 

Inerts 1 contenidor per a Inerts barrejats 

No 
Especials 

1 contenidor per a metall 
1 contenidor per a plàstic 
1 contenidor per a fusta 
1 contenidor per a paper i cartró 
1 contenidor per a tots els residus No Especials barrejats 

 
Taula 9. Fitxa resum de la gestió dels residus dins l’obra 
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1. Disposicions legals de l’aplicació 
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 
1.1. Generals 
 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Real Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació 
del medi ambient produïda per l’amiant. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
 
1.2. Classificació de residus 
 
Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que se regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus. 
 
Correcció d’errors de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen 
les operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
1.3. Càrrega, transport i disposició de residus a monodipòsit o centre 
autoritzat 
 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 
 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 

2. Classificació de residus 
 
2.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
Es tracta de les operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra, ja 
siguin residus de construcció o demolició o material d’excavació. 
 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 
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 Formigó CER 170101 (formigó): ≥ 160 t 
 Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): ≥ 80 t 
 Metall CER 170407 (metalls barrejats) ≥ 4 t 
 Fusta CER 170201 (fusta): ≥ 2 t 
 Vidre CER 170202 (vidre): ≥ 2 t 
 Plàstic CER 170203 (plàstic) ≥ 1 t 
 Paper i cartó CER 150101 (envasos de paper i cartó): ≥ 1 t 

 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 Si es fa la separació selectiva en obra: 
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials 

ceràmics que no contenen substàncies perilloses) 
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició 

que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició 

(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i 
demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els 
espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu 
destí final. 
 

2.1.1.  Residus especials: 
 

Els residus especials sempre s’han de separar. 
 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de 
la resta. 
 
El temps màxim d’emmagatzematge és 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals Cal 
senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
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compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d’evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.2. Condicions del procés d’execució 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
2.3. Unitat i criteris d’amidament 
 
m3 de volum real classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 

3. Càrrega i transport de residus a monodipòsit o 
centre autoritzat 

 
3.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
Són les operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 
càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria 
dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal 
de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

 Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper. 
 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de 

reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència, amb contenidor o amb camió. 

 
3.1.1. Càrrega i transport de terres i residus: 
 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
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A L’OBRA 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 
CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA 
 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 
que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació 
del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha 
abocat. 
 
3.2. Condicions del procés d’execució 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat dels mateixos. 
 
3.3. Unitat i criteris d’amidament 
 

3.3.1. Transport de terres o residus inerts o no especials: 
 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 

3.3.2. Residus de la construcció: 
 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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4. Disposició de residus a monodipòsit o centre 
autoritzat 

 
4.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
Es refereix a la descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc 
especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 
 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar 
en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell 
tipus de residu. 
 
4.2. Condicions del procés d’execució 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
4.3. Unitat i criteris d’amidament 
 

4.3.1. Disposició de runa o residus inerts: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 

 
4.3.2. Disposició de residus no especials o especials: 

 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 

 
4.3.3. Disposició de residus: 

 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de

 cada tipus de residu al centre corresponent. 
 

5. Aspectes legals 
 
A continuació s’exposen els principals textos normatius referents als residus de 
construcció i demolició: 
 
5.1. Relacionats amb els residus 
 

 Llei 6/1993, de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol, reguladora de 
residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny. 

 Llei 3/1998, de la Generalitat de Catalunya de febrer de la Intervenció Integral 
de l’Administració Ambiental. 
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 Decret de la Generalitat de Catalunya 115/1994, de 6 d’abril, regulador del 
Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

 Decret de la Generalitat de Catalunya 92/1999, de 6 d’abril el qual modifica el 
Decret 34/1996,de 9 de gener, per el qual s’aprova el catàleg de residus de 
Catalunya. 

 Decret de la Generalitat de Catalunya 1/1997, de 7 de gener, sobre la 
disposició dels residus en dipòsits controlats. 

 Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envàs i residus d’envasos. Reial Decret 782/1998, 
de 30 d’abril, que aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la 
llei. 

 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
 Resolució del Ministeri de Medi Ambient, de 17 de novembre de 1998, per la 

que es disposa la publicació del catàleg europeu de residus. 
 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 

de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de 

residus mitjançant dipòsit controlat. 
 Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats. 
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
 Decret 219/2001, de 1 d’agost, per el qual es deroga la disposició adicional 

tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 

 Decret legislatiu 2/19, de 26 de setembre, per al qual s’aprova el “refòs” dels 
textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació d’olis usats. 

 Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, per el que s’aprova el text “refós” 
de la Llei d’Aigües. 

 Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, per el qual s’aprova el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars, I,IV,V,VI i VII de 
la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües. 

 Decret 83/1996, de 5 de març sobre mesures de regularització d’abocaments 
d’aigües residuals. 

 Directiva del Consell 1999/31/CE, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de 
residus. 

 Llei 10/1998 de 21 d'abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel 
Reial Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, 
en el qual es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a 
les obligacions dels productors i gestors i les operacions de gestió. 

 
5.2. Relacionats amb la construcció 
 

 Decret de la Generalitat de Catalunya 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
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 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció. 

 Reial Decret 212/2002. de 22 de febrer, per la que es regulen les emissions 
sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 

 Llei 16/02, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 Decret 202/1998, de 30 de juliol, per la qual s’estableixen les mesures per a 

fomentar l’estalvi d’aigua en determinats edificis i vivendes. 
 
A més d’aquest text normatiu, s’ha de tenir en compte el Programa de residus de la 
construcció de Catalunya (1995), el Pla de residus metropolità (1997), el Programa 
nacional de residus urbans (2000) i el Programa nacional de residus de construcció i 
demolició (en fase de redacció). 
 
5.3. Relacionats amb els residus tòxics 
 

 Directiva del Consell 91/689/CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als 
residus perillosos. 

 Reial Decret 952/1997,de 20 de juny, per el que es modifica el Reglament per a 
l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de residus tòxics i 
perillosos, aprovat mitjançant el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol ( BOE 
16, de 5 de juliol de 1997). 
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I - PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics LER  170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró LER 150101  (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Gestió de Residus 
 
 
 
 

3 
  

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R540S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a 
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R642M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a 
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA63G0,I2RA61H0,I2RA6890,I2RA6960,I2RA6770,I2RA85A0,I2RA8E00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a 
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
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Gestió de Residus

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-5348
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-5348
Capítol 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons memòria T
2 Residu T Volum (m3)
3 Planta de selecció (inerts) 17,980 17,980 C#*D#*E#*F#
4 Reciclatge de plàstic 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
5 Planta de selecció (no especials) 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
6 Dipòsit (no especials) 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,380

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-5348
Capítol 03  DEPOSICIÓ CONTROLADA

1 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons memòria T
2 Residu T Volum (m3)
3 Dipòsit (no especials) 7,480 7,480 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 7,480

2 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons memòria T
2 Residu T Volum (m3)
3 Reciclatge (formigó) 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

4 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons memòria T
2 Residu T Volum (m3)
3 Reciclatge paper-cartó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons memòria T
2 Residu T Volum (m3)
3 Reciclatge de plàstic 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300

6 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons memòria T
2 Residu T Volum (m3)
3 Residus mesclats 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3,500

7 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

I2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,97 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

I2R540S0P-2 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

63,44 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

I2R642M0P-3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

14,83 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

I2RA61H0P-4 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,42 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

I2RA63G0P-5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,63 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

I2RA6770P-6 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

I2RA6890P-7 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

I2RA6960P-8 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

I2RA85A0P-9 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

I2RA8E00P-10 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 €

(ZERO EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,97 €

Altres conceptes 19,97000 €

P-2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

63,44 €

Altres conceptes 63,44000 €

P-3 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

14,83 €

Altres conceptes 14,83000 €

P-4 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,42 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una dens 10,87500 €
Altres conceptes 0,54500 €

P-5 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,63 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 19,65000 €
Altres conceptes 0,98000 €

P-6 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb un 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,38 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una 6,08000 €
Altres conceptes 0,30000 €

P-8 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials a 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

33,86 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B2RA85A0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no espe 32,25000 €
Altres conceptes 1,61000 €

P-10 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especial 0,08000 €
Altres conceptes 0,00000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-5348

Capítol 01 CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

19,97 7,200 143,78

TOTAL Capítol 01.01 143,78

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-5348

Capítol 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3)

14,83 29,380 435,71

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

63,44 2,000 126,88

TOTAL Capítol 01.02 562,59

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-5348

Capítol 03 DEPOSICIÓ CONTROLADA

1 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

20,63 7,480 154,31

2 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

11,42 10,500 119,91

3 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

6,38 2,600 16,59

4 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

0,00 1,000 0,00

5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

0,00 4,300 0,00

6 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

33,86 3,500 118,51

7 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,08 18,500 1,48

euros



Gestió de Residus

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.03 410,80

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CLASSIFICACIÓ 143,78
Capítol 01.02  CÀRREGA I TRANSPORT 562,59
Capítol 01.03  DEPOSICIÓ CONTROLADA 410,80
Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-5348 1.117,17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.117,17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-5348 1.117,17

1.117,17

euros
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1. Objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de 
les obres objecte del Contracte, les previsions respecte a prevenció de riscos 
d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment que es realitzin durant el temps de garantia, a 
l’hora que es defineixen els locals preceptius d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

Serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per a portar a terme la seva 
obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions 
compreses en aquest Estudi. Per això els errors o omissions que poguessin existir al 
mateix, mai podran ser reclamats pel Contractista. 

 

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, 
sota el control de la Direcció d’Obra. 

 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un Estudi 
de Seguretat i Salut al Treball als Projectes d’edificació i obres públiques. 

 

D’acord amb el citat articulat el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa, 
abans de l’inici dels treballs, a la Direcció d’Obra, mantenint-se desprès de la seva 
aprovació una còpia a la seva disposició a obra. Altra còpia es remetrà al Comitè de 
Seguretat i Salut i, al seu defecte, als Representants dels treballadors. Serà document 
d’obligada presentació enfront l’autoritat laboral encarregada de concedir l’obertura del 
Centre de Treball, i estarà també a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut 
per a la realització de les seves funcions. 

 

L’objecte de l’Estudi és el següent: 

 

 Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 
 

 Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims. 
 

 Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del  
personal. 
 

 Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 
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 Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 
 

 Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur 
de la maquinària que se’ls encomana. 
 

 Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits. 
 

 Regular la creació del Comitè de Seguretat i Salut. 
 

Igualment s’implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat 
que l’esmentat Reial Decret 1627 li concedeix, essent el Contractista l’encarregat 
d’enviar les còpies de les anotacions escrites als diferents destinataris. És 
responsabilitat del Contractista l’execució correcta de les actuacions preventives fixades 
al Pla i respon solidàriament de les conseqüències que es derivin de la no consideració 
de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars, respecte a les 
inobservances que foren a ells imputables. 

 

Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar 
en qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes al Pla de 
Seguretat i Salut de l’Obra. 

 
2.  Característiques de l'obra 

 
 

2.1. Descripció de l'obra i situació 

Es tracta de l'execució de les obres contemplades al "Projecte de l'EDAR i dels 
col·lectors d'Anglesola (Lleida)." 

Aquesta obra consisteix en la construcció d’una depuradora juntament amb els 
col·lectors d’arribada a la mateixa des dels punts finals de les xarxes d’aigües residuals i 
amb els col·lector de sortida que va a parar al medi receptor. 

 
 

2.2. Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

El Pressupost de la Contracta és el definit en el document nº4 dins del Pressupost 
General. 

 

El termini d'execució previst és de 7 mesos. 

 

Es preveu un número aproximat de set (7) persones per l’execució de l’obra. 
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2.3. Interferències i serveis afectats 

No s’han trobat serveis afectats a la zona d’actuació. 

 

3. Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a 
utilitzar en l’execució de l’obra 
 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de 
l’obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a 
utilitzar en l’execució de l’obra. 

 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 

 

Maquinària d’excavació 

Maquinària de moviment de terres 

Maquinària de compactació 

Camions de trabuc 

Compressors i martells pneumàtics 

Eines manuals 

Grups electrògens 

 

Sub-base i base, ferms i paviments 

 

Maquinària de demolició 

Maquinària d’estesa i compactació 

Camions de trabuc 

Pavimentadores 

Regs 

Eines manuals 
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Estructures de formigó fetes “in situ” 

Encofrats 

Acers 

Formigoneres 

Bombes de formigó 

Grues 

Eines manuals 

 

Pous, rases, etc. 

 

Maquinària d’excavació 

Camions 

Formigoneres 

Grues 

Prefabricats 

Eines manuals 

 

Drenatges, sanejament  i canalitzacions 

 

Formigoneres 

Tubs i canonades 

Recobriments 

Grues 

Prefabricats 

Eines manuals 

 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 

 

Conduccions 
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Generadors 

Escomeses 

Llums i projectors 

Armaris 

Estacions transformadores 

Eines manuals 

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 

 

Formigoneres 

Col·locació paviments 

Prefabricats 

Camions 

Grues 

Eines manuals 

 

Jardineria, recobriments vegetals. 

 

Camions 

Grues 

Subministrament de plantes 

Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 

Tractaments fitosanitaris 

Eines manuals 

 

4. Anàlisis i avaluació inicial dels riscos 
 

Al present apartat es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5. 
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La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, 
en conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada 
Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la 
tecnologia de construcció que li sigui pròpia. 

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció 
col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la 
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions 
tècniques i particulars, recull les condicions i qualitat que ha de reunir la proposta que 
presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i salut. 

En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la 
qual pot ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 

 

- Probabilitat baixa (B) 

- Probabilitat mitja (M) 

- Probabilitat alta (A) 

 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 

 

- Lleugerament danyós (LD) 

- Danyós (D) 

- Extremadament danyós (DE) 

En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 

 

- Trivial (T) 

- Tolerable (TO) 

- Moderat (M) 

- Important (I) 

- Intolerable (IN) 

 

La qualificació s'assigna, segons la següent taula: 
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Qualificació de les conseqüències previsibles 

Lleugerament 
danyós 

Danyós Extremadament danyós 

Probabilitat Baixa de que 
ocorri 

Risc trivial Risc Tolerable Risc moderat 

Probabilitat Mitja de que 
ocorri 

Risc Tolerable Risc moderat Risc important 

Probabilitat Alta de que ocorri Risc moderat Risc important Risc intolerable 

 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 

 Protecció col·lectiva 
 Protecció individual 
 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis 
auxiliars a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les 
instal·lacions provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, 
per riscos de danys a tercers. 

 

4.1. Riscos classificats per activitats 

 

Activitat: Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell per trepitjades 
sobre terrenys irregulars o enfangats. 

X   X     X         X 

Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X    X     X         X 

Sobre esforços, (treballs en postures o 
sustentació de peces pesades). 

 X   X          X 

Dermatitis per contacte amb el ciment.. X     X    X         X 
Atrapament entre objectes, (ajustaments 
de canonades i segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, (tall de 
material ceràmic). 

X     X     X       X 

Estrès tèrmic, (altes o baixes 
temperatures). 

 X   X    X       X  

Sobre esforços, (treballar en postures 
obligades). 

 X   X     X    X 

Trepitjades sobre terrenys inestables. X   X    X       X 
Caigudes al mateix nivell. X   X   X      X 
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Activitat: Estrebades. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Els derivats de les operacions de càrrega 
i descarrega de fusta:  

                

Atrapaments. X     X    X       X 
Erosions. X    X   X       
Caigudes. X       X    X       
Sobre esforços X   X    X        
Els originats per fallada de l’entibació 
tradicional de fusta: 

                    

Aterrament general. X     X   X       
Aterrament de persones. X       X    X     
Inundació. X     X   X     
Cops a les persones pels components de 
l’entibació.  

X    X    X        X 

Sobre esforços per: (circulació de 
persones en postures obligades; 
Sustentació de peces de fusta pesades). 

 X   X     X    X 

Caigudes a la rasa per: (salt directe 
sobre ella; baixada a través de 
l’acodalament). 

X    X    X       

Talls i erosions, (manejament de fusta). X   X   X      X 
Trepitjades sobre objectes punxants.  X  X    X     X 
 

Activitat: Excavació de terres a màquina en rases. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc  Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Despreniments de terres, (per 
sobrecàrrega o tensions internes).  

X      X     X      X X 

Despreniments de la cantonada de 
coronació per sobrecàrrega. 

X    X    X    X  

Caiguda de persones al mateix nivell, 
(trepitjar sobre terreny solt o enfangat). 

X   X   X       X 

Caigudes per persones a l’interior de la 
rasa (manca de senyalització o 
il·luminació). 

X     X    X    X X 

Atrapament de persones amb els equips 
de les màquines, (amb la cullera al 
treballar refinant). 

 X   X    X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 
Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors. 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (generalment per alta 
temperatura). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental. X   X   X      X 
Pols ambiental.  X  X    X     X 
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Activitat: Formigonat de ferms, urbanització i d’obra civil. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des de la màquina, 
(despistes o confiança pel seu moviment 
lent) 

X     X     X     X X 

Caiguda de persones al mateix nivell. X     X     X         X 
Estrès tèrmic, (insolació). X   X     X        X 
Sobre esforços, (picament 
circumstancial, refins). 

X    X      X        X 

Empenta entre camió de transport del 
formigó i la tremuja de la màquina. 

X       X    X       X 

Soroll ambiental.   X  X       X       X 
Cremades per asfalts.  X  X       X       X 
Trepitjades sobre objectes punxants.   X   X      X     X 
Els riscos derivats del treball en 
condicions meteorològiques extremes, 
(fred, calor, humitat intensos). 

X   X   X      X 

 

Activitat: Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes d’objectes, (pedres, materials, 
etc.). 

 X   X      X     X 

Cops per objectes despresos en 
manipulació manual. 

X    X     X         X 

Caigudes de persones per qualsevol 
causa. 

X     X   X      X 

Caigudes de persones al caminar per les 
proximitats d’una rasa, (absència 
d’il·luminació, de senyalització o 
d’oclusió). 

 X   X      X   X  X 

Enfonsament de les parets de la rasa, 
(absència de blindatges, utilització 
d’Estrebades artesanals de fusta). 

X      X     X   X 

Interferències amb conduccions 
subterrànies, (inundació sobtada, 
electrocució). 

 X     X      X   X 

Sobre esforços, (romandre en postures 
forçades, sobrecàrregues). 

X   X    X       X 

Estrès tèrmic, (generalment per 
temperatura alta). 

X   X    X       X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars o 
sobre materials. 

X   X   X      X 

Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Atrapament entre objectes, (ajustaments 
de canonades i segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre persones 
per qualsevol causa. 

X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causa. X     X    X   X 
Pols, (tall de canonades en via seca). X   X   X      X 
Projecció violenta de partícules, (tall de 
canonades envia seca). 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (per al penduleig de la 
càrrega a braç, carregar tubs a l’espatlla). 

 X   X    X    X 
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Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda diferent nivell per qualsevol 
causa. 

X    X   X      

Sobre esforços per manejament 
d’objectes pesats. 

 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des d’escassa 
alçada, caminar sobre l’objecte que 
s’està rebent o muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 
Talls per manejament d’eines o peces 
metàl·liques. 

X   X   X      X 

 

 

 

Activitat: Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes de material des de les capses 
dels vehicles per sobrecolmo. 

 X  X     X      X 

Caigudes de persones des de les capses 
o carrosseries dels vehicles, (saltar 
directament des d’elles al sòl). 

 X    X    X     X 

Atropello de persones, (caminar pel lloc 
destinat a les màquines, dormitar a la 
seva ombra). 

 X    X    X    X 

Bolcada de vehicles durant descàrregues 
en sentit de retrocés, (absència de 
senyalització, balisament i topes final de 
recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre terrenys 
embassats sobre fangars, (obstrucció, 
projecció d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobre les persones, 
(conductores). 

 X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 
Abocaments fora de control, en el lloc no 
adequat amb arrossegaments o 
despreniments. 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre 
terreny solts o enfangats). 

X   X   X      X 
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Activitat: Treballs en proximitat línies elèctriques soterrades. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Els riscos propis del lloc d’ubicació de 
l’obra i del seu entorn natural.  X   X    X     

Electrocució per: (penetrar en l’àrea de 
seguretat entorn als fils; entrar en 
contacte directe amb ells).  

X      X     X       

Cremades per arc elèctric.  X        X    X       
Incendi per interferència amb la protecció 
aïllant elèctric. 

X     X   X     

 
Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda a diferent nivell per qualsevol 
causa. 

X     X     X     X X 

Atrapament de membres, (muntatge i 
desmuntatge de la canaleta). 

X    X    X         X 

Dermatitis, (contactes amb el formigó). X   X     X        X 
Afeccions pneumàtiques, (treballs en 
ambients humits). 

X   X     X         X 

Soroll ambiental i puntual, (vibradors).  X  X     X     X 
Projecció de gotes de formigó als ulls. X    X    X       X 
Sobre esforços, (guia de la canaleta).  X   X   X   X     X 
 

 

4.2. Riscos per orificis que intervenen 

 

Activitat: Obres de Paleta. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des d’altura per: 
(penduleig de càrregues sustentades a 
ganxo de grua; bastides; buits 
horitzontals i verticals).  

X     X     X     X X 

Caiguda de persones al mateix nivell per: 
(desordre, runes, paviments relliscosos). 

 X       X     X      X 

Caiguda d’objectes sobre les persones. X       X     X      X 
Cops contra objectes.   X  X      X       X 
Talls i cops en mans i peus pel 
manejament d’objectes ceràmics o de 
formigó i eines manuals. 

 X   X     X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls o 
altres parts del cos per: (tall de material 
ceràmic a cop de paletí; serra circular). 

 X    X     X    X 

Talls per utilització de màquines eina. X    X   X     X 
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Afeccions de les vies respiratòries 
derivades dels treballs realitzats en 
ambients saturats de pols, (tallant totxos). 

X    X   X     X 

Sobreesforços, (treballar en postures 
obligades o forçades, sustentació de 
càrregues). 

X    X    X        X 

Electrocució, (connexions directes de 
cables sense clavilles; anul·lació de 
proteccions; cables lacerats o trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis d’elevació i 
transport de càrregues a ganxo.. 

X    X   X       

Els derivats de l’ús de medis auxiliars. X    X    X       X 
Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Soroll, (ús de martells pneumàtics).  X  X    X     X 
 

Activitat: Electricistes. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (desordre 
d’obra o del taller d’obra). 

 X     X     X        X 

Talls a les mans pel manejament de 
màquines eines manuals. 

X     X   X       X 

Cops en membres per objectes o eines.   X  X       X       X 
Atrapament de dits entre objectes pesats 
en manutenció o braç. 

  X    X       X    X 

Trepitjades sobre objecte punxants, 
lacerants o tallants, (fragments). 

 X  X     X       X 

Contactes amb l’energia elèctrica, 
(connexions, directes sense clavilla; 
cables lacerats o trencats). 

 X    X     X   X  

Sobre esforços per sustentació 
d’elements pesats. 

X   X    X       X 

 

Activitat: Fusters. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes des d’alçada, (fallo de 
l’encofrat; ús erroni del medi auxiliar; 
penduleig de la càrrega).  

X    X     X     X X 

Caigudes al mateix nivell, (desordre).  X       X     X       X 
Trepitjades sobre fragments de fusta 
solta, (torçades). 

X       X     X       X 

Talls i erosions a les mans, (manipulació 
de la fusta). 

X    X     X        X 

Cops per sustentació i transport a 
espatlla de taules de fusta. 

X    X   X         X 

Trepitjades sobre objectes punxants.   X    X       X   X X 
Talls per manejament de la serra circular.   X    X      X     X 
Soroll ambiental i directe, (manejament 
de la serra circular). 

  X    X       X     X 

Projecció violenta de partícules o 
fragments, (trencament de dents de la 
serra; resquills de fusta). 

 X    X     X     X 
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Contacte amb l’energia elèctrica, 
(puentejar les proteccions elèctriques de 
la serra de disc; connexions directes 
sense clavilla, cables lacerats o trencats). 

  X    X      X   X   

Sobre esforços, (treballs continuats en 
postures forçades, càrrega a braç 
d’objectes pesats).  

 X  X    X     X 

 

 

4.3. Riscos per medis auxiliars a utilitzar 
 
Activitat: Escales de ma. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (com a 
conseqüència de la ubicació i mètode de 
recolzament de l’escala, així com el seu 
ús o abús).  

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell, (com  
conseqüència de la ubicació y mètode de 
recolzament de l’escala, així com el seu 
ús o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 
constituents de l’escala, (fatiga de 
material, nusos; cops; etc.). 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a 
recolzament incorrecte, (manca de 
sabates, etc.). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per 
recolzament sobre una superfície 
irregular. 

 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a 
defectes ocults. 

X     X       X   

Els derivats dels usos inadequats o dels 
muntatges perillosos, (empalmes 
d’escales, formació de plataformes de 
treball, escales insuficients per a l’alçada 
a salvar). 

X     X     X   

 

4.4. Riscos classificats per la maquinària a intervenir 

Activitat: Camió de transport de materials. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos inherents als treballs realitzat en 
la seva proximitat. 

   X     X      X      X    

Atropello de persones per: (maniobres en 
retrocés; absència de senyalistes; errors 
de planificació; manca de senyalització; 
absència de semàfors). 

  X    X       X      
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Xocs a l’entrar i sortir de l’obra per: 
(maniobres en retrocés; falta de visibilitat; 
absència de senyalista; absència de 
senyalització; absència de semàfors). 

X      X     X       

Bolcada del camió per: (superar 
obstacles; forts pendents; mitges 
vessants, desplaçament de la càrrega). 

X       X     X         

Caigudes des de la capsa al sòl per: 
(caminar sobre la càrrega; pujar i baixar 
per llocs imprevists per a això). 

X      X    X         

Projecció de partícules per: (vent; 
moviment de la càrrega). 

X        X     X        

Atrapament entre objecte, (romandre 
entre la càrrega en els desplaçaments 
del camió). 

 X    X     X     X 

Atrapaments, (tasca de manteniment)  X   X    X     
Contacte amb la corrent elèctrica, (capsa 
hissada sota línies elèctriques). 

X      X     X     X  X  

 
Activitat: Camió grua. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per: (maniobres en 
retrocés; absència de senyalista; espai 
angost).  

X       X     X         

Contacte amb l’energia elèctrica, 
(sobrepassar els gàlibs de seguretat sota 
línies elèctriques aèries). 

X                       

Bolcada del camió grua per: (superar 
obstacles del terreny; errors de 
planificació). 

X      X     X        

Atrapaments, (maniobres de càrrega i 
descàrrega). 

X      X     X       

Cops per objectes, (maniobres de 
càrrega i descàrrega). 

  X     X       X       

Caigudes en pujar o baixar a la zona de 
comandaments per llocs imprevists. 

  X   X      X       

Despreniment de la càrrega per eslingat 
perillós. 

X        X     X        

Cops per la càrrega a paraments 
verticals o horitzontals durant les 
maniobres de servei. 

X      X    X         

Soroll.  X  X    X      X 
 

Activitat: Camió cuba formigonera. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per: (maniobres en 
retrocés; absència de senyalista, manca 
de visibilitat, espai angost).  

  X    X       X       
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Col·lisió amb altres màquines de 
moviment de terres, camions, etc., per: 
(absència de senyalista, manca de 
visibilitat; senyalització insuficient o 
absència de senyalització). 

X       X     X         

Bolcada del camió formigonera per: 
(terrenys irregulars; enfangats, passos 
propers a rases o a buidats). 

X      X     X        

Caiguda a l’interior d’una rasa, (talls de 
talussos, mitja vessant). 

X      X     X       

Caiguda de persones des del camió, 
(pujar o baixar per llocs imprevists). 

  X     X       X       

Cops pel manejament de les canaletes, 
(empentes als operaris guia i puguin 
caure). 

  X    X      X       

Caiguda d’objectes sobre el conductor 
durant les operacions d’abocament o 
neteja, (risc per treballs en proximitat). 

X        X     X        

Cops pel cubilot del formigó durant les 
maniobres de servei. 

 X    X     X       

Atrapaments durant el desplegament, 
muntatge i desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per estacionament en 
voreres i vies urbanes.. 

 X    X      X    X    

 

 

Activitat: Compressor. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos del transport intern:                         
Bolcada, (circular per pendents superiors 
a les admissibles). 

X        X     X         

Atrapament de persones, (manteniment). X      X     X       X 
Caiguda per terraplè, (fallada del sistema 
d’immobilització decidit). 

X      X     X       

Despreniment i caiguda durant el 
transport en suspensió. 

X         X       X      

Sobre esforços, (empenta humana). X    X    X           
Riscos del compressor en servei:              
Soroll, (models que no compleixen les 
nor-mes de la UE; utilitzar-los amb les 
carcasses obertes). 

  X  X    X           

Trencament de la mànega de pressió. X      X     X         
Emanació gasos tòxics per escapament 
del motor. 

  X   X     X     

Atrapament durant operacions de 
manteniment. 

X     X     X      X 

Risc catastròfic: (utilitzar el braç com 
grua). 

X      X      X    X   

Bolcada de la màquina per: (estació en 
pen-dents superiors a les admeses pel 
fabricant; blandons, intentar superar 
obstacles). 

X     X    X       

Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant maniobres en 
càrrega, (imperícia). 

X     X    X      
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Activitat: Serres per a paviments i lloses de formigó.  
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Contacte amb línies elèctriques 
soterrades en el paviment a tallar, (errors 
de previsió).  

X        X       X      

Atrapaments per corretges de 
transmissió, (anul·lació de carcasses). 

X      X      X      

Producció de pols durant el tall, (tall 
sense utilització de la via humida). 

X     X    X      X 

Soroll. X      X     X       X 
Sobre esforços, (govern de la màquina). X     X    X         X 
Projecció violenta de fragments del disc 
de tall, (disc inadequat o objectes 
estranys soterrats). 

  X    X      X   X X 

 

 

Activitat: Estenedora pavimentadora d’aglomerats astàltics. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des de la màquina, 
(relliscar sobre les plataformes, pujar i 
baixar en marxa). 

X   X   X      X 

Caiguda de persones al mateix nivell, 
(ensopegada, imperícia, salt a la carrera 
de rases i cunetes). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic per excés de calor, 
(paviment calent i alta temperatura per 
radiació solar). 

 X  X     X     X 

Insolació.  X  X     X     X 
Intoxicació, (respirar vapors asfàltics).  X  X    X     X 
Cremades, (contacte amb aglomerats 
estesos en calent). 

 X  X    X     X 

Soroll.  X  X    X     X 
Sobre esforços, (ventament 
circumstancial de l’asfalt per a refí). 

X   X    X     X 

Atropello durant les maniobres 
d’acoblament dels camions de transport 
d’aglomerat afàltic amb l’estenedora, 
(falta de direcció o planificació de les 
maniobres).. 

X    X    X     

Cops per maniobres brusques. X    X    X     
 
Activitat: Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, 

serres i assimilables. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls per: (el disc de tall; projecció 
d’objectes, voluntarisme; imperícia).  

 X   X    X    X 

Cremades per: (el disc de tall; tocar 
objectes calents; voluntarismes; 
imperícia). 

 X  X    X     X 
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Cops per: (objectes mòbils; projecció 
d’objectes). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de fragments, 
(materials o trencament de peces 
mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     
Contacte amb l’energia elèctrica, 
(anul·lació de proteccions; connexions 
directes sense clavilla, calbes lacerats o 
trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 
Soroll.  X  X    X     X 
Pols.  X  X    X     X 
Sobre esforços, (treballar llarg temps en 
postures obligades). 

 X  X    X     X 

 

 

Activitat: Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Vibracions en membres i en òrgans 
interns.  

 X   X    X    X 

Soroll puntual, (no complir les normes de 
la UE) 

 X   X    X    X 

Soroll ambiental, (no complir les normes 
de la UE). 

 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes i partícules.  X   X    X    X 
Sobre esforços, (treballs de durada molt 
prolongada o continuada). 

 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de servei, 
(efecte fuet), per: (falta de manteniment, 
abús d’utilització; estendre-la per llocs 
subjectes abrasius o pas de vehicles). 

X    X   X      

Contactes amb l’energia elèctrica de 
línies soterrades. 

X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per recomençar el 
treball desprès de deixar clavat el martell 
al lloc.  

 X   X    X     

 

 

Activitat: Taula de serra circular per a fusta. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls amb el disc per: falta dels 
empentadors; falta o anul·lació de la 
carcassa protectora i del ganivet divisor).  

  X   X     X   X X 

Abrasions per (disc de tall; la futas a 
tallar). 

 X    X     X   X X 

Atrapaments: (falta de la carcassa de 
protecció de politges). 

 X    X     X    X 

Projecció violenta de partícules i 
fragments, (esberles; dents de la serra). 

X     X   X      X 
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Sobre esforços, (tall de taulons; canvis 
de posició). 

X     X    X        X 

Emissió de pols de fusta.  X  X     X      X 
Soroll.  X  X     X      X 
Contacte amb l’energia elèctrica, 
(anul·lació de les proteccions; connexió 
directa sense clavilles, cables lacerats o 
trencats). 

 X   X    X   X  

Trencament del disc de tall per 
reescalfament. 

X     X    X  X  

 

 

Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Soroll   X  X    X         X 
Atrapament pel picó, (imperícia; 
distracció; falta d’un anell perimetral de 
protecció). 

X    X    X       X 

Cops pel pico, (arrossegament per 
imperícia). 

X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament del picó.  X  X     X     X 
Explosió, (durant l’abastament de 
combustible, fumar). 

X      X   X         

Màquina en marxa fora de control. X     X   X     X 
Projecció violenta d’objectes, (pedra 
fracturada). 

X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell, (imperícia, 
distracció, fatiga). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (treballs amb fred o calor 
intens). 

X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 
Sobre esforços, (treballs en jornades de 
llarga durada). 

X   X   X      X 

 

Activitat: Pistola automàtica clavament claus. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Impactes acústics derivats de l’alt nivell 
sonor del disparo pel que la manega i per 
al personal del seu entorn proper.  

  X   X     X     X 

Disparo inadequat sobre les persones o 
les coses, (disparo fora de control). 

X       X   X       

Disparo a tercers per encreuament total 
del clau a través de l’element a rebre el 
disparo. 

X      X   X        

Els derivats de la manipulació dels 
cartutxos d’impulsió, (explosió fora de 
control). 

X     X   X        

Projecció violenta de partícules, 
(fragments de ceràmica). 

X       X    X      X 

Sobre esforços, (treballar en postures 
obligades durant llarg temps). 

X    X    X        X 

Soroll.  X   X    X   X  
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Activitat: Pistola grapadora. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Projecció violenta de grapes por:                
Trets fora de control. X   X   X      X 
Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 
Engarrotament dels elements de 
comandament. 

X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 
Error humà.  X  X    X     X 
Els riscos derivats de la utilització de 
sobrepressió per a accionament de la 
pistola: 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      
Rebentada del circuit. X    X   X      
Els riscos derivats de la projecció dels 
fragments del fil metàl·lic d’injecció de 
claus o grapes: 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      
Soroll puntual, (pot arribar entorn als 120 
db-A). 

 X   X    X    X 

 

Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa.  X      X     X         
Lliscament lateral o frontal de la màquina.  X       X     X         
Màquina en marxa fora de control X         X     X       
Bolcada de la màquina. X         X     X   X   
Caiguda de la màquina a rases, (treballs 
en els laterals; trencament del terreny per 
sobrecàrrega). 

X         X    X        

Caiguda per pendents, (treballs al costat 
de talussos, talls i assimilables). 

X        X     X        

Bolcada de la màquina per: (circulació 
amb el culler elevat o carregat; 
imperícia). 

X        X     X       

Xoc contra altres vehicles X     X       X        
Contacte amb les línies elèctriques aèries 
o soterrades. 

X       X       X  X X  

Interferències. amb infraestructures 
urbanes. 

                

Desploms de les parets de les rases.  X   X    X     
Incendi, (abastament de combustible 
fumar; emmagatzemar combustibles 
sobre la màquina). 

X    X   X    X   

Cremades, (treballs de manteniment; 
imperícia). 

X    X   X     X 

Atrapament, (treballs de manteniment; 
imperícia; abús de confiança). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes, (trencament 
de roques). 

X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 
Cops, (treballs de refí de terrenys; 
treballs en proximitat a la màquina). 

 X   X    X    X 
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Soroll propi i ambiental, (treball a l’uníson 
de varies màquines, cabines sense 
insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions, (cabines sense aïllament).  X    X     X    X 
Els riscos derivats dels treballs realitzats 
en ambients saturats de pols, 
(neumoconiosis; cossos estranys en ulls). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic per: (cabines sense 
calefacció ni refrigeració). 

 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre 
terrenys solts, demolits). 

X    X   X     X 

Projecció violeta de fragments de terreny.  X   X    X    X 
Sobre esforços, (tasques de 
manteniment, transport a braç de peces 
pesades). 

X   X   X      X 

 

 

Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa.  X       X     X      
Màquina en marxa fora de control, 
(abandono de la cabina de comandament 
amb la màquina en marxa; trencament o 
fallo dels frens, falta de manteniment). 

X      X     X      

Bolcada per: (fallo del terreny o inclinació 
superior a l’admissible pel fabricant de la 
màquina). 

X       X     X      

Caiguda de la màquina per pendents, 
(treballs sobre pendents superiors a les 
recomanades pel fabricant, trencament 
de frens, falta de manteniment). 

X       X     X      

Xoc contra altres vehicles, camions o 
altres màquines per: (senyalització 
insuficient o inexistent; errada de 
planificació de seqüències). 

X       X     X      

Incendi, (manteniment; emmagatzemar 
pro-ductes inflamables sobre la màquina; 
falta de neteja). 

 X  X    X     X 

Cremades, (manteniment).  X  X    X     X 
Projecció violenta d’objectes, (pedra; 
grava fracturada).  

X    X   X      

Caiguda de persones al pujar o baixar de 
la màquina, (pujar o baixar per llocs 
imprevists). 

 X   X    X    X 

Soroll, (cabina de comandament sense 
aïllament). 

 X  X    X     X 

Vibracions, (cabina de comandament 
sense aïllament). 

 X  X    X     X 

Insolació, (lloc de comandament sense 
ombra, al descobert). 

 X  X    X     X 

Fatiga mental, (treballs en jornades 
contínues de llarga i monòtona durada). 

 X   X    X     
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Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atrapaments per bolcada, (cabines de 
comandament sense estructures contra 
les bolcades). 

 X    X    X    

Estrès tèrmic per: (excessiu fred o calor; 
falta de calefacció o de refrigeració). 

 X  X    X     X 

 

Activitat: Foradador elèctric portàtil. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Sobre esforços, (foradador de longitud 
important).  

X    X    X         X 

Contacte amb l’energia elèctrica, (falta de 
doble aïllament; anul·lació de presa de 
terra; carcasses de protecció trencades; 
connexions sense clavilla, cables lacerats 
o trencats). 

  X    X     X   X   

Erosions a les mans. X    X    X        X 

Talls, (tocar arestes, neteja del 
foradador). 

X    X    X        X 

Cops al cos i ulls, per fragments de 
projecció violenta. 

X       X    X      X 

Els derivats del trencament de la broca, 
(accidents greus per projecció molt 
violenta de fragments). 

X     X    X      X 

Pols.  X  X      X       X 

Caigudes al mateix nivell per: (trepitjades 
sobre materials, torçades; talls). 

 X  X     X       X 

Soroll.  X  X     X     X 
Vibracions.  X  X    X     X 
 

4.5. Riscos per les instal·lacions d'obra 

 

Activitat: Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (desordre; usar 
mitjans auxiliars deteriorats, improvisats 
o perillosos).  

X   X   X      X 
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Caigudes a diferent nivell, (treballs al 
costat de talls del terreny o de lloses; 
desordre; usar mitjans auxiliars 
deteriorats, improvisats o perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes; (excés de 
confiança; empalmes perillosos; puenteig 
de les proteccions elèctriques; treballs en 
tensió; imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X     
Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 
Punxades i talls per: (filferros; cables 
elèctrics; tisores, alicates). 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (transport de cables 
elèctrics i quadres; manejament de guies 
i cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació de guies. X   X   X      X 
Talls i erosions per manipulació amb les 
guies i els cables. 

X   X   X      X 

Incendi per: (fer foc o fumar junt a 
materials inflamables). 

X    X  X X    X X 

 

4.6. Riscos de les instal·lacions provisionals d'obra 

 

Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les 
instal·lacions provisionals per als treballadors de mòduls 
prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atrapament entre objectes durant 
maniobres de càrrega i descàrrega dels 
mòduls metàl·lics.  

X     X    X     X 

Cops per penduleigs, (intentar dominar 
l’oscil·lació de la càrrega directament 
amb les mans; no usar cordes de guia 
segura de càrregues). 

X     X     X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls, 
(pols de la capsa del camió; pols dipositat 
sobre els mòduls; demolició de la 
cimentació de formigó). 

X    X    X       X 

Caiguda de càrrega per eslingat perillós, 
(no usar aparells de descàrrega a ganxo 
de grua). 

X     X    X     X 

Dermatitis per contacte amb el ciment, 
(cimentació). 

X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.   X    X     X   X X 
 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del 
tall a la instal·lació de les canonades, així  com els canvis que pateixin en la seva 
periodicitat. 

 



Annex 25. Estudi de Seguretat i Salut 
 

29 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel 
Contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en 
pràctica durant la realització de l’obra. 

 
4.7. Riscos per al manteniment posterior del construït 

 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, 
degut a que el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació 
específica per al seu treball. A mode general es centraran en la precaució de senyalitzar 
la zona a treballar i arribar els medis de protecció individual adequats. 

 

La prevenció per a aquests riscos són com prevenció col·lectiva la senyalització de la 
zona de treball si és a la via pública. 

 

Com mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem remetre als medis 
de protecció individual com són els guants, vestits impermeables, mascaretes, segons 
els casos. És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin 
uns costums de treball que faran reduir els sinistres de forma important. 

 

4.8. Riscos de d'anys a tercers 

 
Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura 
de rases i pous. 
 
Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i 
vehicles. 
 
 

5. Mitjans per a l’eliminació i prevenció de riscos 
 

5.1. Proteccions col·lectives a utilitzar a l'obra 
 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la 
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

 

- En excavació i explotació de pedreres 
 

. Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 

. Barana de limitació i protecció. 

. Cinta de balisament. 

. Estrebades per a rases. 

. Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
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. Baranes. 

. Senyals de tràfic. 

. Senyals de seguretat. 

. Detectors de corrents erràtiques. 

. Marquesines o passadissos de seguretat. 

. Regat de pistes. 

. Topalls d'abocadors. 

. Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 
 

- En transport, abocament, estès i compactació 
 

. Tanques de limitació i protecció. 

. Barana de balisament. 

. Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

. Senyals de tràfic. 

. Senyals de seguretat. 

. Regat de pistes. 
 

- En formigons 
 

. Il·luminació d'emergència. 

. Passadís de seguretat. 

. Barana de limitació i protecció. 

. Cinta de balisament. 

. Senyals de seguretat. 

. Baranes. 

. Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 
 

- En riscos elèctrics 
 

. Interruptors diferencials. 

. Preses de terra. 

. Transformadors de seguretat. 

. Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 
 

- En incendis 
 

. Extintors portàtils. 
 

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

 

Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. 

 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i 
senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran 
d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot 
cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 
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En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part 
més sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat 
el corrent elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra 
mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, 
connectada amb una pica ben humida. 

 

Si la línia té més de 25 KV l'aproximació màxima serà de 6 metres. 

 

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment 
de la seva correcció si procedís. 

 

5.2. Proteccions individuals 
 

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han 
pogut resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les 
activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que 
intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent 
llistat: 

 

   Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 
  Peces reflectants. 
  Botes de seguretat de lona (classe III). 
  Botes de seguretat de cuir (classe III). 
  Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 
  Botes dielèctriques. 
  Guants de cuir. 
  Guants de goma. 
  Guants de soldador. 
  Guants dielèctrics. 
  Faixa contra les vibracions. 
  Cinturó de seguretat de subjecció. 
  Cinturó de seguretat de caiguda. 
  Cinturó antivibratori. 
  Armilla reflectant. 
  Màscara antipols. 
  Canellera contra les vibracions. 
  Ulleres contra impactes i antipols. 
  Protectors auditius. 
  Pantalla de seguretat per a soldador elèctric. 
  Polaines de soldador. 
  Maniguets de cuir. 
  Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 
  Davantals de cuir. 
  Ulleres per a soldadura autògena. 
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5.3. Prevenció específica 
 

 5.3.1. Atropellaments per màquines o vehicles 
 

Se senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de 
persones i evitar riscos. 
 
En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les 
màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 
 
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència 
de personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que 
facin marxa enrera. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins se senyalitzaran les zones de treball, els 
desviaments i els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que 
sigui necessari. 
 
 5.3.2. Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa 
vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció 
Facultativa de l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 
 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 
aparcaments. 
 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 
 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 
 

 
 5.3.3. Pols per circulació, vent, etc. 
 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna 
d'aigua. 
 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 
 5.3.4. Atrapaments 
 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 
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Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i 
calçat de seguretat. 
 
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. 
 
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions 
mecàniques protegides. 
 

 5.3.5. Caigudes a diferent nivell 
 
S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors 
d'excavacions, etc. 
 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 
 

 5.3.6. Caigudes a mateix nivell 
 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
 
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els 
accessos a cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús 
de cinturó de seguretat. 
 

 5.3.7. Caigudes d'objectes 
 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 
d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a 
nivell de terra. 
 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que 
recordin la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
 
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu 
corresponent sòcol. 
 
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i 
NETEJA. 
 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 
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 5.3.8. Electrocucions 
 

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja 
sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 
 
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb 
interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques 
disposarà de presa de terra. 
 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 

 5.3.9. Èczemes, càusticacions 
 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, 
soleres, fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 
 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
 
 5.3.10.  Projecció de partícules 
 

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

 

 En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
 Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i 

escarpa. 
 Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
 Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 
 
 

 5.3.11.  Cremades 
 

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 
 
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 
 
Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que 
atenuï la calor que els arribi als peus. 
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 5.3.12.  Incendis-Explosions 
 

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, 
instal·lacions, serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de 
foc previsible. 
 
Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 
 

 5.3.13. Vibracions, lumbàlgies 
 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, 
els operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin 
martells trencadors, portaran cinturó antivibratori. 

 

 5.3.14.  Punxades i talls 
 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

 

 5.3.15.  Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
 

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, 
s'utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

 

 5.3.16.  Sorolls 
 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el 
soroll. 
 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà 
proteccions acústiques. 
 

 5.3.17.  Ensorraments d'excavacions 
 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal 
d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i 
Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a 
adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades 
per la Direcció Facultativa. 
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 5.3.18.  Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els 
operaris utilitzaran caretes. 

 5.3.19.  Radiacions 
 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 

 

 5.3.20. Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i 
guants, augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb 
proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui 
produir-se el contacte. 
 
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de 
perill. 
 

5.4. Senyalització  dels riscos 
 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una 
senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons 
la seva finalitat. 

 

 5.4.1. Senyalització dels riscos del treball 
 

Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 
previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot 
moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions 
defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la 
del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

 

- Advertència risc elèctric 

- Advertència explosió 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 
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5.5. Formació i informació en seguretat i salut 
 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de 
treballs segur a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció. 
 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu 
càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de 
la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús 
correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual 
necessaris per a la seva protecció. 
 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de 
seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que 
tenen de complir-les. 
 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix 
perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense 
perill per si mateix i per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar 
l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 
 

5.6. Serveis comuns 
 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 
 
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, 
escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
 
5.7. Serveis sanitaris i primers auxilis 
 

 

 5.7.1. Reconeixement mèdic 
 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
 

38 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 
potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

 

 5.7.2. Farmaciola 
 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

 5.7.3. Assistència a accidentats 
 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran 
de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i 
direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir 
un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència. 

 

5.8. Prevenció de riscs de danys a tercers 
 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  
 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 
 
La presència d’una escola pública i l’afecció dels seus accessos actuals fa necessari 
preveure, al llarg del termini d’execució de l’obra, uns accessos independents i 
àmpliament senyalitzats per als alumnes. Aquests seran acordats amb la Direcció de 
l’Escola.  
 
Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de 
vehicles, que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de 
la canalla a l’escola. 
 

 

6. Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars 
 

Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal·lacions 
provisionals per a l’ús dels treballadors. 
 
Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls 
metàl·lics prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 
 
Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si 
té la suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però 
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digne. El plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixin les característiques 
tècniques d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se 
els possibles desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 
 
Amb referència a les escomeses provisionals s’instal·laran les necessàries segons les 
condicions d’infraestructura que ofereix el lloc de treball per a les escomeses elèctrica, 
d’aigua potable i desguassos, no presenten problemes d’amidament per a la prevenció 
de riscos laborals. 
 

 

7. Sistema projectat per a la prevenció 
 

7.1. Sistema decidit per al control del nivell de seguretat i salut, i documents 
de nomenaments 

 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons 
les condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i 
salut. 
 
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades 
pels mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions 
tècniques i particulars. 
 
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla 
d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 
 
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 
 
1° Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem que es 

defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 
 

2° Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, 
ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les 
quantitats rebutjables. 

 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta 
funció, el Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i 
particulars i ser coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com 
parts integrants del Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al 
següent llistat (això afectarà tant als contractistes com als subcontractistes): 

 

· Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
 
· Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
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· Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho 
 requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars. 
 
. Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors que van a 
 realitzar. 
 
. Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en 
 matèries de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la 
 que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 
 

7.2. Prevenció assistencial en cas d'accident laboral 
 

 7.2.1. Medicina Preventiva 
 
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 
reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els 
preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà 
puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades 
per ell per a aquesta obra. 
 
Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en 
matèria d’accidents i assistència sanitària. 
 
 
 7.2.2. Evacuació d’accidentats 
 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista 
mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari 
definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec 
de condicions tècniques i particulars. 

 

 
Barcelona, Maig de 2012  
 
L'autora del projecte, 
 

 

 

 

Irene Asensio Sánchez  
 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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1.   Objectius 
 

El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un 
document contractual d’aquesta obra que té per objecte: 

 

1º Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest 
Estudi de Seguretat i Salut. 

 

2º Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 

 

3º Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al 
Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles que no 
són pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra. 

 

4º Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior del 
construït. 

 

5º Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de 
Seguretat i Salut, a la prevenció continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 

6º Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar, 
amb la fi de garantir el seu èxit. 

 

7º Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i 
la seva administració. 

 

8º Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi 
per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 

 

Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense accidents 
ni malalties professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria de Seguretat i 
Salut, que s’han d’entre com transcrits a norma fonamental d’aquest document 
contractual. 
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2.   Legislació aplicable a la obra 
 

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, 
en l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència 
o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna 
sobre la més antiga. 

 

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

 

Generals 

 

 Constitució de 27 de desembre de 1978. (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 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. 
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 Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el 
treball. BOE de 16 i 17 de març. (Derogada parcialment. Resta vigent: Capítol 
VI “Electricitat” per a totes les activitats, Art. 24 i Capítol VII “Prevenció i 
extinció d’incendis” per a edificis i establiments d’ús industrial, i Capítols II, III, 
IV, V i VII per als llocs de treball exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 
486/1997). 

 

Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses 

 

 - 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 
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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. 

 

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 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa 
tensió. BOE de 9 d’octubre. (I Instruccions tècniques complementàries). 

 

 Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta 
tensió. BOE de 27 de desembre.  

 

 Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 
centres de transformació.  BOE d’1 de desembre. (I Instruccions tècniques 
complementàries). 

 

 Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el 
treball. Capítol VI, electricitat. BOE de 16 de març. 

 

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. 
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Incendis i explosions 

 

 - Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. BOE de 14 de desembre. 

 

 - Reial decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 
94-9-CE relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives. BOE de 8 d’abril. 

 

 - 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 
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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. 

 

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 . 

 

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.  

 

Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que 
puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. 
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I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin 
no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 

 

3.   Obligacions del contractista adjudicatari 
 

1º Complir i fer complir a l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent 
de l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la seguretat i 
salut en el treball i concordants, d’aplicació a l’obra. 

 

2º Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra, un pla 
de seguretat complint amb l’articulat del Reial Decret 1627/1997, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. En dit pla es respectarà el nivell de prevenció definit als documents 
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut per a aquesta obra. Requisit sense el que no 
podrà ser aprovat. 

 

3º Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “pla d’execució de l’obra” que pensa 
seguir, incloent desglossades, les partides de seguretat amb la finalitat de poder 
realitzar-se a temps i de forma eficaç; per a això seguirà fidelment com model, el 
pla d’execució d’obra que es subministra en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 

4º Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

5º Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies 
d’antelació, la data en la que pensa començar els treballs, amb la finalitat de 
poder programar les seves activitats i assistir a la signatura de l’acta de 
replanteig, doncs aquest document, és el que posa en vigència el contingut del 
Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi. 

 

6º En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de 
l’Estudi i el del Pla de Seguretat i Salut que presenti el Contractista adjudicatari, 
acordar les diferències i donar-les la solució més oportuna, amb l’autoria de 
l’estudi de Seguretat i Salut abans de la signatura de l’acta de replanteig. 

 

7º Transmetre la prevenció convinguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a tots 
els treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-les complir amb 
les condicions i prevenció en ell expressades. 
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8º Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació 
empresarial principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció 
individual definits en aquest plec de condicions tècniques i particulars del Pla de 
Seguretat i Salut aprovat, per a que puguin usar-se de forma immediata i eficaç. 

 

9º Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides al plec de condicions 
tècniques i particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, segons el contingut al 
pla d’execució d’obra; mantenir-la en bon estat, canviar-la de posició i retirar-la, 
amb el coneixement de que s’ha dissenyat per a protegir a tot els treballadors de 
l’obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal, 
subcontractistes o autònoms. 

 

10º Muntar a temps segons el contingut al pla d’execució d’obra, contingut al Pla de 
Seguretat i Salut aprovat: les “instal·lacions provisionals per als treballadors”. 
Mantenir-les en bon estat de confort i neteja; realitzar els canvis de posició 
necessaris, les reposicions del material fungible i la retirada definitiva, 
coneixedor, de que es defineixen i calculen aquestes instal·lacions, per a ser 
utilitzades per tots els treballadors de l’obra, independentment de la seva afiliació 
empresarial principal, subcontratistes o autònoms. 

 

11º Complir fidelment amb l’expressat al plec de condicions tècniques i particulars del 
Pla de Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: “accions a seguir en cas d’accident 
laboral”. 

 

12º Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, tal com queda definir a l’apartat 
“accions a seguir en cas d’accident laboral”. 

 

13º Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els 
articles de prevenció continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut, 
en les condicions que expressament s’especificaran dins d’aquest Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

 

14º Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució tècnic 
preventiva, dels possibles imprevists del projecte o motivats pels canvis 
d’execució decidits sobre la marxa, durant l’execució de l’obra. 

 

15º Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les 
mesures preventives implantades a la seva empresa i que són pròpies del seu 
sistema de construcció. Unides a les que subministrem per al muntatge de la 
protecció col·lectiva i equips, dins d’aquest plec de condicions tècniques i 
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particulars, formaran un conjunt de normes específiques d’obligat compliment en 
l’obra. 

 

16º Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar disposat a 
complir amb aquestes obligacions en particular i amb la prevenció i el seu nivell 
de qualitat, contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Sense el 
compliment d’aquest requisit, no podrà ser atorgada l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut. 

 

17º Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la 
Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per a que sigui 
conegut per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

18º Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar conta d’ell a la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut, l’anàlisi permanent de riscos al que com 
empresari està obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció 
de Riscos Laborals, amb la finalitat de conèixer-ho i prendre les decisions que 
siguin oportunes. 

 

4.   Condicions tècniques dels mitjans de protecció i 
  salut 
 

4.1.   Equips de protecció individual 
 

 4.1.1. Condicions generals 
 

Com norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i operatius, 
per a evitar els rebuigs al seu ús per part dels treballadors. Com això es justifica, que el 
pressupost contempli qualitats que en cap moment poden ser rebaixades, doncs anirà 
en contra d’aquest objectiu general. Per l’exposat s’especifica com condició expressa 
que: tots els “equips de protecció individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les 
següents condicions generals: 

 

1.  Tindran la marca "CE". Si no existís la marca "CE", al mercat, per a un 
determinat equip de protecció individual de tots els ressenyats i per a que 
aquesta autoria de Seguretat i Salut autoritzi el seu ús serà necessari: 

 

a. Que estiguin homologats "MT". 
 

b. Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol dels 
Estats Membres de la Unió Europea. 
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c. Si no hagués la homologació descrita al punt anterior, seran admeses les 
homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica. 

 

De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha d’entendre que 
aquest equip de protecció individual està expressament prohibit per al seu ús a 
aquesta obra. 

 

2.  Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu 
període de vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un apilament 
ordenat, que serà revisat per la Direcció Facultativa de Seguretat, per a que 
autoritzi la seva eliminació de l’obra. 

 

3.  Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà 
reemplaçat d’immediat, restant constància en l’oficina d’obra del motiu del canvi i 
el nom de l’empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció individual, 
per a donar la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions. 

 

Tanmateix, s’investigaran els abandons d’aquests equips de protecció, per a raonar 
amb el usuaris i fer-los veure la importància que realment tenen per a ells. 

 

4.  Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han estat 
valorats segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de protecció 
individual, en coherència amb les manegats pel grup d’empreses SEOPAN., 
subministrats en al Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i Salut Construcció 
del INSHT.; per consegüent, s’entenen valorades totes les utilitzables pel 
personal i comandaments del contractista principal, subcontractistes i autònoms 
si els hagués. 

 

5.  Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a la 
memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar al seu Pla 
de Seguretat i Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació tindrà un aspecte 
clar i semblant al que es subministra a la memòria esmentada. 

 

 4.1.2. Condicions específiques de cada equip 
 

A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual que es preveu que han 
d’utilitzar-se a l’obra, junt amb les normes que s’han d’aplicar per a la seva utilització. 

 

Botes de PVC., impermeables 

 

Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., o goma, de mitja canya. 
Comercialitzades en vàries talles; amb taló i empenya reforçat. Folrada en loneta de 
cotó resistent, amb plantilla contra el suor. Sola dentada contra els lliscaments. Amb 
marca CE., segons normes E.P.I. 
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Serà obligació d’ús per a tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre 
sòls enfangats, mullats o inundats. També s’utilitzaran per idèntiques circumstàncies, en 
dies plujosos. 

 

L’àmbit d’obligació del seu ús és en tota l’extensió de l’obra, especialment amb sòl 
mullat, a les fases de moviment de terres, fabricació i execució de pastes hidràuliques: 
morters, formigons, etc. 

 

Els que estan obligats a la utilització de botes de PVC. impermeables són els 
maquinistes de moviment de terres, durant les fases enfangades o embassades, per a 
accedir o sortir de la màquina, peons especialistes d’excavació, peons empleats en la 
fabricació de pastes i morters, peonatge solt d’ajuda que hagin de realitzar el seu treball 
en l’ambient descrit, personal directiu, comandaments intermitjos, Direcció Facultativa i 
persones de visita, si han de caminar per terrenys enfangats, superfícies embassades o 
inundades. 

 
Botes de seguretat de "PVC"., de mitja canya, amb plantilla contra els objectes 
punxants i puntera reforçada 

 

Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en vàries talles. Fabricades en clorur de 
polivinil o goma; de mitja canya, amb taló i empenya reforçats. Folrada en loneta 
resistent. Dotada de puntera i plantilla metàl·liques embutides en el "PVC"., i amb 
plantilla contra la suor. Amb sola dentada contra els lliscaments. Amb marca CE., 
segons normes E.P.I.  

 

Serà obligació d’ús per a la realització de qualsevol treball amb l’existència del risc de 
trepitjades sobre objecte punxants o tallants en ambients humits, embassats o amb 
formigons frescos. 

 

L’àmbit d’obligació d’ús és tota la superfície de l’obra en fase de formigonat d’estructura i 
en temps plujós, en tots els treballs que impliquin caminar sobre fangs. 

 

Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de PVC, o 
goma de mitja canya són els peons especialistes de formigonat, oficials, ajudants i 
peons que realitzin treballs en formigonat, oficials ajudants i peons que realitzin treballs 
de curat de formigó, tot el personal, encarregat, capatassos, personal d’amidaments, 
Direcció Facultativa i visites, que controlen “in situ” els treballs de formigonat o hagin de 
caminar sobre terrenys enfangats  
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Casc de seguretat classe "N" 

 

Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnès d’adaptació de recolzament sobre el 
crani amb cintes tèxtils d’amortiment i contra la suor de la front frontal. Amb marca CE, 
segons normes E.P.I. 

 

Serà obligació d’ús per a tots. 

 

El casc s’ha convertit en símbol de la seguretat a les obres de construcció. Però això no 
significa que sigui obligatori el seu ús, de forma generalitzada, en tot tipus d’obres i en 
tots els talls. 

 

Donat que es tracta d’un equip pensat i dissenyat per a protegir el cap davant possibles 
cops per objectius mòbils o immòbils, serà obligat el seu ús en tota l’obra i en totes les 
obres. 

 

Estan obligats a la utilització tot el personal en general contractat per l’Empresa 
Principal, pels subcontractistes i els autònoms si els hagués, tot el personal d’oficines 
sense exclusió, quan accedeixin als llocs de treballs, jefatura d’Obra i cadena de 
comandament de totes les empreses participants, Direcció Facultativa, representants i 
visitants convidats per la Propietat, qualsevol visita d’inspecció d’un organisme oficial o 
de representants de cases comercials per a la venda d’articles. 

 

Armilla reflectant 

 

Unitat d’armilla reflectant per a ser vist en llocs amb escassa il·luminació, format per: 
peto i esquena. Fabricat en teixits sintètics reflectants o captadiòptics amb colors: blanc, 
groc o ataronjat. Ajustable a la cintura mitjançant unes cintes "Velkro". 

 

Serà obligació d’ús exclusivament per a la realització de treballs en llocs amb escassa 
il·luminació. 

 

Àmbit d’obligació d’ús en tota l’obra quan sigui necessari realitzar un treball amb 
escassa il·luminació, al que per falta de visió clara, existeixin riscos d’atropellament per 
màquines o vehicles. 

 

Estan obligats a la utilització de l’armilla reflectant els senyalistes, ajudants i peons que 
hagin de realitzar un treball en llocs que sigui recomanable la seva senyalització 
personal per a evitar accidents. 
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Faixa de protecció contra les vibracions 

Unitat de faixa elàstica contra les vibracions de protecció de cintura i vèrtebres lumbars. 
Fabricada en diverses talles, per a protecció contra moviments vibratoris o oscil·latoris. 
Confeccionada amb material elàstic sintètic i lleuger; ajustable mitjançant tanques 
“velkro”. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 

 

Serà obligació d’ús en la realització de treballs amb o sobre màquines que transmetin al 
cos vibracions, segons el contingut de l’“anàlisi de riscos” de la "memòria". 

 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà tota l’obra. 

 

Estan obligats a la utilització de faixa de protecció contra les vibracions els peons 
especialistes que maneguin martells neumàtics, conductors de les màquines per al 
moviment de terres, conductors dels motovolquets autopropulsats (dumpers). 

 

Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes 

 

Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil, 
pantalla exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d’aire entre les 
dues pantalles. Model panoràmic, ajustable al cap mitjançant bandes elàstiques tèxtils 
contra les al·lèrgies. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 

 

Serà obligació d’ús en la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o 
arrancada de partícules, ressenyats dins de l’”anàlisi de riscos” de la “memòria”. 

 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització abraçarà qualsevol punt de l’obra en el que es 
treballi produint o arrencant partícules. 

 

Estan obligats a l’ús d’ulleres de seguretat contra el pols i els impactes els peons i peons 
especialistes, que maneguin serres circulars en via seca, fresadores, foradadors, pistola 
fixa claus, fregadores i pistoles clava claus, així com els que maneguen martells 
neumàtics, i en general, tot treballador que a judici de l’”Encarregat de Seguretat" o del 
"Coordinador de Seguretat i Salut", estigui subjecte al risc de rebre partícules 
projectades als ulls. 
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Guants de cuir flor i loneta 

 

Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de palma i dits de la mà, 
dors de loneta de cotó, comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell de les 
mans mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 

Serà obligació d’ús en tots els treballs de manejament d’eines manuals: pics, pales, en 
tots els treballs de manejament i manipulació de materials, manejament de sogues o 
cordes de control segur de càrregues en suspensió a ganxo i en tots els treballs 
assimilables per analogia als esmentats. 

 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estén en tot el recinte de l’obra. 

 

Estan obligat a la utilització dels guants de cuir flor i loneta els peons en general, peons 
especialistes de muntatge d’encofrats, oficials encofradors, ferrallistes i personal 
assimilable per analogia de riscos a les mans als esmentats. 

 

Màscara de paper filtrant contra la pols 

 

Unitat de màscara simple, fabricada en paper filtro antipols, per retenció mecànica 
simple. Dotada de bandes elàstiques de subjecció al cap i adaptador d’alumini protegir 
per a la cara. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 

 

Serà obligació d’ús en qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb 
concentració de pols. 

 

L’àmbit d’obligació d’ús és tot el recinte de l’obra en el que existeixin atmosferes 
saturades de pols. 

 

Estan obligats a la utilització de màscara de paper filtrant contra la pols els oficials, 
ajudants i peons que maneguin alguna de les següents eines: fregadora, serra circular 
per a totxo en via seca, martell neumàtic, direcció d’obra, comandaments i visites si 
penetren en atmosferes amb pols. 

 

Canelleres de protecció contra les vibracions 

 

Unitat de parell de canelleres elàstiques de protecció contra les vibracions. Fabricades 
en material sintètic elàstic antial·lèrgic, ajustable mitjançant tires "Velkro". Amb marca 
CE, segons normes E.P.I. 
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Serà obligació del seu ús en els llocs en els que se maneguen eines o màquines eina, 
amb producció i vibracions transmeses a l’usuari. 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà en tota l’obra. 

 

Estan obligats a la utilització de canelleres de protecció contra les vibracions, els oficials, 
ajudants i peons que maneguen, vibradors, motovolquet autotransportat, (dúmper), 
radial per a obertura de frecs, martells neumàtics i serres circulars per a fusta o totxo. 

 

Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera reforçada i plantilla contra 
els objectes punxants 

 

Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricats en cuir. 
Comercialitzats en diferents talles: amb el taló capitonat i dotats amb plantilla 
antiobjectes punxants i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb sola dentada contra 
els lliscaments, resistent a l’abrasió. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 

 

Serà obligació d’ús per a tots els comandaments de l’obra i la resta de treballadors quan 
no hagin de fer servir altre tipus de calçat especial. 

 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estendrà en tota l’obra. 

 

Estan obligats la utilització se sabates de seguretat fabricat en cuir, amb puntera 
reforçada i plantilla contra els objectes punxants els encarregats, capatassos, 
especialistes i peons (quan no hagin de fer servir altre tipus de calçat especial), Direcció 
Facultativa, membres de propietat, aliens als membres de la Direcció Facultativa, 
comandaments de les empreses participants, Cap d’Obra, Ajudants del Cap d’Obra, 
Auxiliars tècnics de l’obra, visites d’inspecció de qualsevol tipus. 

 

4.2.   Mitjans de protecció colectiva 
 

 4.2.1. Condicions generals 
 

A la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de protecció 
col·lectiva. El Contractista adjudicatari és el responsable de que a l’obra, compleixin tots 
ells, amb les següents condicions generals: 

 

1. La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada al Plànols de 
Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut els respectarà fidelignament, 
excepte si existís una proposta diferent prèviament aprovada. 
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2.  Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i 
Salut, requereixen per a poder ser aprovades, justificació raonada i una 
representació tècnica de qualitat en forma de plànols d’execució d’obra. 

 

3.  Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible per 
a ús immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons 
el previst al Pla d’execució d’obra. 

 

4.  Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús 
reconeguda, o si així s’especifica al seu apartat corresponent dins d’aquest “plec 
de condicions tècniques i particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic principi al 
descrit, s’aplicarà als components de fusta. 

 

5.  Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb les 
condicions idònies d’emmagatzemament per a la seva bona conservació. Seran 
examinades per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per a comprovar si 
la seva qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i 
Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se. 

 

6.  Seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu 
muntatge. Resta prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi 
protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complet en l’àmbit del 
risc que neutralitza o elimina. 

 

7.  El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla 
d’execució d’obra”, la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada 
de cadascuna de les proteccions col·lectives que es contenen a aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, seguint l’esquema del pla d’execució d’obra que subministrarà 
inclòs als documents tècnics esmentats. 

 

8.  Serà desmuntada d’immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que s’apreciïn 
deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a 
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva 
una vegada resolt el problema. Entre tant es realitza aquesta operació, es 
suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona 
per a evitar accidents. Aquestes operacions restaran protegides mitjançant l’ús 
d’equips de protecció individual. 

 

9.  Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de 
la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut 
aprovat. Si això ocorre, la nova situació serà definida als plànols de seguretat i 
salut, per concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests 
Plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

10.  Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la 
protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir: 
treballadors de l’empresa principal, els de les empreses subcontractistes, 
empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de 
direcció d’obra o de la Propietat, així com visites de les inspeccions d’organismes 
oficials o de convidats per diverses causes. 
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11.  El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al 
muntatge, manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels 
seus medis o mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat de l’obra, 
segons les clàusules penalitzadores del contracte d’adjudicació d’obra i del plec 
de condicions tècniques i particulars del projecte. 

 

12.  El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a 
defendre’s d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el canvi d’ús de 
protecció col·lectiva pel d’equips de protecció individual. 

 

13.  El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista 
i muntada, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es 
realitzi la investigació amb l’assistència expressa de la Direcció Facultativa de 
Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de persona o persones, es 
procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més a més sense demora, 
immediatament, desprès d’ocórrer els fets, a la Direcció Facultativa de Seguretat 
i Salut. 

 

 4.2.2. Instal·lació i ús de les proteccions col·lectives 
 

Dins l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclouen als diversos 
apartats del text següent, s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació i ús, junt 
amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes d’obligat compliment que 
s’han creat per a que siguin complides pels treballadors que han de muntar-les, 
mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les. 

 

El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu “Pla de Seguretat i Salut”, les 
condiciones tècniques i demés especificacions esmentades a l’apartat anterior. Si el Pla 
de Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica 
composició i format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva aprovació. 

 

 4.2.3. Proteccions col·lectives i normes d’instal·lació 
 

Detector mesurador tubular de gasos “Dragër” o similar 

 

Serà d’ús obligatori sempre que existeixi sospites de l’existència de gasos tòxics en 
l’obra o de falta de la concentració suficient d’oxigen al seu interior. Això s’haurà de 
concretar al Pla de Seguretat que presenti el Contractista adjudicatari quan entre les 
interferències de l’obra (clavegueram, per ex.) o per les característiques del seu traçat, 
es sospiti de l’existència d’algun gas tòxic o de la falta de concentració suficient d’oxigen 
en l’ambient de treball. 
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També hauran de realitzar-se deteccions prèvies en el cas de que poguessin existir 
emanacions de gasos inflamables o explosius (canalització de gas natural), encara que 
l’actuació sobre aquestes interferències haurà de realitzar-se sempre sota la supervisió i 
el control de la companyia propietària de les mateixes. 

El contractista adjudicatari de l’obra, contractarà els serveis d’un tècnic especialista en 
amidament de gasos amb els aparells calibrats oportuns, que amidarà i dictaminarà el 
compost químic o gasos resultants, valorant les seves concentracions i emetent l’informe 
corresponent en funció de dits resultats. Dit informe amb les recomanacions de 
prevenció específica que redacti, serà presentat a la Direcció Facultativa de Seguretat i 
Salut. 

 

Extintors d’incendis 

 

Es disposarà d’extintors contra incendis en tots els treballs en els que existeixi un risc 
evident d’incendi. En concret, sempre que es realitzin operacions de soldadura, de 
qualsevol tipus; i sempre que es realitzin treballs a les proximitats de conduccions de 
gas, encara que, en aquests casos, les normes d’actuació hauran d’estar marcades per 
la companyia subministradora o propietària corresponent. 

 

Els extintors que s’instal·lin seran nous, a estrenar. 

 

El tipus d’extintor que s’instal·li per a l’obra civil es decidirà en funció del tipus de 
combustible de que es tracti a cada cas, encara que, en principi es recomana que siguin 
de pols polivalent de 12 kg de càrrega. 

 

A l’interior del node de potència s’instal·larà un extintor fix, que, segons el Plec de 
Prescripcions Tècniques del Projecte, serà de CO2, de 5 Kg de càrrega. 

 

A més a més, s’instal·laran extintors al següents llocs de l’obra, quan aquests existeixin: 

 

- Vestuari i lavabo del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada). 

- Menjador del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada). 

- Local de primers auxilis (d’aigua polvoritzada). 

-  Oficines de l’obra, d’empresa principal o subcontractada (d’aigua polvoritzada o 
 de CO2). 

- Magatzems amb productes o materials inflamables (de pols o de CO2). 

- Quadre general elèctric (de CO2). 

- Quadres de màquines fixes d’obra (de CO2). 

- Magatzems de material i tallers (segons el tipus de material). 
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- Apilaments especials amb risc d’incendi (segons el tipus de material). 

 

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel seu 
fabricant, que haurà de concertar el contractista principal de l’obra amb una empresa 
especialitzada. 

 

Les Normes de seguretat per a la instal·lació i ús dels extintors d’incendis seran: 

 

1. S’instal·laran sobre patilles de penjar o sobre carro, segons les necessitats 
d’extinció previstos. 

 

2. En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on es situï l’extintor i en tamany gran, 
s’instal·larà un senyal normalitzat amb la paraula "EXTINTOR". 

 

3. L’accés als extintors romandrà lliure d’obstacles en tot moment. 
 

4. En l’obra o locals corresponents, s’ensinistrarà a un número suficient de 
persones per al seu correcte ús, en cas d’incendi. 

 

Interruptors diferencials de 30 mil·liampers 

 

Els interruptors seran nous, a estrenar. 

 

Seran interruptors diferencials de 30 mil·liampers comercialitzats, per a la xarxa 
d’enllumenat; instal·lat al quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa 
elèctrica general de presa de terra de l’obra. 

 

S’instal·laran al quadre general d’obra, de connexió per a il·luminació elèctrica de l’obra i 
als punts assenyalats al plànol. 

 

Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint-se 
a la seva substitució immediata en cas d’avaria. 

 

Diàriament es comprovarà que no han estat puentejats i, en cas afirmatiu, s’eliminarà el 
pont i s’investigarà qui és el seu autor, amb la fi d’explicar-li el perillós de la seva acció i 
conèixer els motius que el van portar a ella, amb la finalitat de corregir-los. 
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Interruptor diferencial de 300 mil·liampers, calibrat selectiu 

Els interruptors seran nous, a estrenar. 

Seran interruptors diferencials de 300 mil·liampers comercialitzats, per a la xarxa de 
força; especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en funcionament abans que ho 
faci el del quadre general elèctric de l’obra, amb el que està en combinació juntament 
amb la xarxa elèctrica general de presa de terra de l’obra. 

 

S’instal·laran en els quadres secundaris de connexió per a força i en els punts 
assenyalats al plànol. 

 

Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint-se 
a la seva substitució immediata en cas d’avaria. 

 

Diàriament es comprovarà que no han estat puentejats en cas afirmatiu, s’eliminarà el 
pont i s’investigarà qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li el perillós de la seva 
acció i conèixer les causes que el van portar a això, amb la finalitat de corregir-les. 

 

Connexions elèctriques de seguretat 

 

Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaran mitjançant connectors o 
empalmadors estancs d’intempèrie normalitzats. També s’acceptaran aquells empalmes 
directes o fils, per tal que quedin protegits de forma totalment estanca, mitjançant l’ús de 
fundes termorretràctils aïllants o amb cinta aïllant d’auto fosa en una sola peça, per auto 
contacte. 

 

Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases 

 

S’han dissenyat per a que serveixin de comunicació entre dos punts separats per un 
obstacle que s’ha de salvar. 

 

S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades en el seu cas, un màxim 
sobre l’horitzontal de 30º. Per a inclinacions superiors s’utilitzaran escales de seguretat 
de tipus convencional a base de graons de petjada i contrapetjada. 

 

El material a utilitzar serà nou, a estrenar. 

 

S’utilitzaran, preferentment, passarel·les prefabricades, metàl·liques, amb la garantia de 
resistència del fabricant, sempre que no sigui possible altre tipus d’homologació o 
certificació. 
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En cas de construir-les "in situ", es compliran les següents especificacions: 

 El material a utilitzar és la fusta de pi. 
 

 La fusta s’unirà mitjançant clavaó, previ encolat, amb “cola blanca”, per a garantir 
una millor immobilització. 

 

 A cada extrem de recolzament del terreny, es muntarà un ancoratge efectiu, 
mitjançant l’ús de rodons d’acer corrugat, passant a través de la plataforma de la 
passarel·la i doblats sobre la fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons 
doblats no produiran ressalts. 

 

 Els ancoratges estaran formats per rodons d’acer corrugat amb un diàmetre de 8 
mm, i una longitud d’1,5 m, per a clavar al terreny. Uns dels seus extrems estarà 
tallat en biaix per a facilitar la seva clavada a cop de maça. 

 

 Les baranes estaran formades per peus drets per collat tipus fuster 
comercialitzats pintats anticorrosiu, subjectes al costat dels taulons mitjançant 
l’accionament dels arbres d’immobilització. Passamans, format per tubs 
metàl·lics comercialitzats. 

 

 Barra intermitja, formada per tubs metàl·lics comercialitzats. 
 

 Tots els components estaran pintats a franges grogues i negres alternatives de 
senyalització. 

 

El Contractista establirà, al seu Pla de Seguretat, un procediment per al manteniment 
permanent d’aquesta protecció. 

 

4.3.   Mitjans auxiliars, màquines i equips 
 

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és a 
dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a la 
seva funció. 

 

L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà seguint 
estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual d’ús 
editar pel seu fabricant. 

 

Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran 
incorporats el seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació 
vigent. Es prohibeix expressament la introducció al recinte de l’obra, de medis auxiliars, 
màquines i equips que no compleixin la condició anterior. 
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Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca 
"CE", el Contractista adjudicatari, al moment d’efectuar l’estudi per a presentació de 
l’oferta d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, per que són per 
si mateixos, més segurs que els que no la posseeixin. 

 

4.4.   Senyalització de l'obra 
 

 4.4.1. Senyalització de riscos en el treball 
 

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del 
1997, que no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes 
específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre 
del 1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especifiquen: el tipus, model, tamany i 
material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos 
han de tenir-se per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i particulars, com 
normes d’obligat compliment. 

 

Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els models 
adhesius en tres tamanys comercialitzats: petit, mitjà i gran. 

 

Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14 
d’abril. 

 

Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de Condicions 
de Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments 
referents a la senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és innecessària. 

 

 4.4.2. Normes per al muntatge dels senyals 
 

1. Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols. 
 

2. Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels 
senyals, en funció de l’evolució de l’obra. 

 

3. Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació 
o informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa 
la seva retirada. 

 

4. S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de 
senyalització. 
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5. Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que 
garanteixi la seva eficàcia. 

 

 4.4.3. Normes per als muntadors de la senyalització d’obra 
 

Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, per a que puguin 
realitzar el muntatge amb absoluta eficàcia. En cas de que aquesta operació comporti 
riscos, se’ls dotarà dels equips necessaris per a evitar possibles accidents. Se’ls farà 
signar un rebut de recepció, tant de les instruccions com dels equips, que restarà arxivat 
a disposició de la Direcció Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral. 

 

 4.4.4. Senyalització vial 
 

Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el contingut de 
la “Norma de carreteres 8.3-IC, senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament 
d’obres fixes fora de poblat” promulgada pel “MOPU”, que no es reprodueixen per 
economia documental. 

 

Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec 
s’assumeix la tipologia dels senyals recollides en ella per a les obres objecte del present 
Projecte. 

 

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model, tamany 
i material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos 
s’han de tenir per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i particulars com 
característiques d’obligat compliment. 

 

 4.4.5. Normes per al muntatge dels senyals 
 

1. No s’instal·laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un obstacle 
fix temporal per a la circulació. 

 

2. Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts, 
s’instal·laran sobre els peus drets metàl·lics i trípodes que els que són propis. 

 

3. Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació 
o informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa 
la seva retirada. 

 

4. S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de 
senyalització vial. 

 

5. Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que 
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garanteixi l’eficàcia de la senyalització vial instal·lada en aquesta obra. 
 

6. En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es tindran 
en compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats 
municipals al llarg de la realització de l’obra. 

 

4.5.   Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars 
 

 4.5.1. Condicions generals 
 

Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics prefabricats 
comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, muntats sobre 
soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva estabilitat i bon anivellament. Els 
plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les característiques 
tècniques que han de reunir aquests mòduls, la seva ubicació i instal·lació. Es considera 
unitat d’obra de seguretat, la seva recepció, instal·lació, manteniment, retirada i 
demolició de la solera de cimentació. 

 

No obstant en aquesta obra no seran necessàries aquestes instal·lacions per a personal 
administratiu i si per a l’apilament de materials, maquinàries i vestuaris. En el cas de ser 
necessaris estaran disposats segons el detall dels plànols d’aquest Estudi de Seguretat i 
Salut i reuniran les característiques que s’especifiquen als següents punts. 

 

 4.5.2. Obra civil 
 

 Cimentació de formigó en massa de 150 Kg., de ciment "portland". 
 

 Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la 
corrosió, en les opcions de compra o de lloguer mensual. S’han previst en l’opció 
de lloguer mensual, contenint la distribució i instal·lacions necessàries 
expressades al quadre informatiu. Dotats de la fusteria metàl·lica necessària per a 
la seva ventilació, amb cristalls simples a les finestres, que a l’hora, estaran 
dotades amb fulls practicables de corredora sobre guies metàl·liques, tancades 
mitjançant tanques de pressió per mordassa simple. 

 

 Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls de pas 
de fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Els fulls de pas de les comunes i dutxes, 
seran de les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el paviment, amb tanca de maneta i 
mallerenga. Les portes d’accés tindran pany a clau. 

 

 4.5.3. Instal·lacions 
 

 Mòduls dotats d’instal·lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i desguassos, 
amb les oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells sanitaris i dutxes, 
calculades al quadre informatiu. Totes les conduccions seran previstes en "PVC". 



Annex 25. Estudi de Seguretat i Salut 
 

31 

 També disposen d’Instal·lació Elèctrica que partint des del quadre de distribució, 
dotat dels interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb 
màniga contra la humitat, dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per 
a cada dos lavabos. 

 

 4.5.4. Escomeses 
 

Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball, donat que compte 
amb aquests serveis. Les condicions tècniques i econòmiques considerades en aquest 
Estudi de Seguretat i Salut, són les mateixes que les assenyalades per a l’ús d’aquests 
serveis al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del 
contracte d’adjudicació. 

 

El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que es 
realitzi l’oportuna escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posada en 
funcionament d’un grup electrògen generador trifàsic, accionat per un motor de gas-oil. 
Se’l considera un mitjà auxiliar necessari per a l’execució de l’obra, conseqüentment no 
es valora al pressupost de seguretat. L’escomesa d’aigua potable, es realitzarà a la 
canonada de subministrament especial per a l’obra, que té idèntic tractament econòmic 
que el descrit al punt anterior. 

 

4.6.   Manteniment posterior del construït 
 

Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al 
manteniment posterior del construït ja especificats a la memòria seran els mateixos que 
les descrites a les proteccions de l’obra. 

 

 

5.   Normes d’obligat compliment per a la prevenció 
 general de riscos 

 

5.1.   Per oficis que intervenen 
 

 5.1.1. Ofici de Paleta 
 

Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són: 

 

 Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes. 
 

 Els petits buits per a instal·lacions es destaparan per al seu aplomat, una vegada 
realitzada aquesta operació s’executarà el tancament definitiu del buit, en 
prevenció de riscos per absència de proteccions. 
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 Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es 
repararan immediatament o es substituiran per altres en bon estat. 

 

 On existeixi perill de caiguda d’alçada, instal·lar les senyalitzacions de “PERILL 
DE CAIGUDA DES D’ALÇADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR CINTURÓ DE 
SEGURETAT", marcar als plànols la posició dels senyals. 

 

 Il·luminar convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar, si s’ha 
d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric. 

 

 Retirar les runes de les zones de treball diàriament. 
 

 Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibir els ponts d’un 
tauló. 

 

 Prohibir el balanceig de les càrregues suspeses. 
 

 Hissar els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que es 
subministren de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.). 

 

 Hissar els materials solts apilats ordenadament a l’interior de plataformes 
emplintades. 

 

 Desmuntar les proteccions perimetrals únicament per a introduir els materials, 
reposant-les immediatament desprès de realitzada la descàrrega. 

 

 Indicar les zones d’apilament de materials. 
 

 Prohibir llençar enderrocs. 
 

 Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que al caminar l’extrem que va 
per davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta. 

 

 Usar màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols ambiental.  
 

 5.1.2. Electricistes i instal·ladors 
 

 Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat als 
plànols. 

 

 A la fase d’obra d’obertura i tancament de frecs es tindrà cura l’ordre i la neteja 
de l’obra, per a evitar els riscos de trepitjades i ensopegades. 

 

 El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat 
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sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges 
incorrectes. 

 

 La il·luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. 
 

 La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpares estancs 
amb mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 

 

 Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric 
d’obra sense la utilització de les clavilles mascle - femella. 

 

 Les escales de ma a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos per treballs 
realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 

 Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de 
cavallets, per a evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 

 

 La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal·lació elèctrica de 
l’escala, sobre escales de ma (o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una 
vegada protegit el buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per 
a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

 

 La instal·lació elèctrica en (terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc), sobre 
escales de ma (o bastides amb cavallets), s’efectuarà un cop instal·lada una 
xarxa tensa de seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la que 
s’executen els treballs, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

 

 Es prohibeix en general a aquesta obra, la utilització d’escales de ma o de 
bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d’alçada durant els 
treballs d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les proteccions de seguretat 
adequades. 

 

 L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material 
aïllant normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. 

 

 Les eines dels instal·ladors elèctrics que el seu aïllament estigui deteriorat seran 
retirades i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 

 

 Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de 
l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el que va del quadre general al de la 
“companyia subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes necessaris 
per a la connexió, que seran els últims en instal·lar-se. 

 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 
personal de l’obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en 
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profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmes dels 
quadres generals elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

5.2.   Per activitats previstes 
 

 5.2.1. Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 
 

 Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats. 
 

 L’abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar 
puntals que puguin deformar-se o rebentar l’encofrat. 

 

 Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat. 
 

 La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin 
maniobres perilloses. 

 

 Instal·lar topalls final de recorregut per als camions formigonera. 
 

 Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el 
retrocés. 

 

 5.2.2. Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades 
 

 Es treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia propietària de 
la línia. 

 

 Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
 

 En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
 

 .Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
 

 .Avisar a la companyia propietària de la línia. 
 

 En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar de la 
següent manera: 

 

 Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
 

 
 Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
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 No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar 
sobre ells al verificar la instal·lació. 

 

 Si es detecta la línia deteriorada, com si es produeix un trencament pels treballs 
d’excavació, es paralitzaran els treballs, s’impedirà l’accés de personal a la zona, 
s’intentarà avisar a la companyia propietària i, si això no fos possible, s’avisarà a 
les autoritats competents. 

 

 Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl·lica de la 
màquina amb una línia elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre a la 
cabina fins que no existeixi perill. 

 

 5.2.3. Replens de terres en general 
 

 Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà 
l’accés al terreny compres en el seu radi de treball, si romandre estàtica, es 
senyalarà la seva zona de perillositat actuant-se en el mateix sentit. 

 

 No s’abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la cullera 
o la pala, aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 

 

 No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 
 

 Aniran equipades amb extintor. 
 

 No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 
 

 Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés de la 
màquina a punts on pogués entrar en contacte. 

 

 Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema hidràulic, 
transmissions i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat 
al cap d’obra. 

 

 Les passarel·les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran 
netes de greix, fang i oli. 

 

 Es senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la vora 
del tall de rasa o de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega 
indirectament o per basculació. 

 

 Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motovolquets 
autopropulsats (DUMPER), amb excepció del conductor. Se’ls instal·larà plaques 
límit de velocitat màxima (40 Km/h). 
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 Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions. 
 

 Totes les vores d’excavació efectuats quedaran senyalitzats a un mínim de 2 m 
del tall del terreny, quedant prohibida l’estada o el pas de persones al tros de 
terreny intermig. 

 

 Els camins de circulació interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar cops o 
rascades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a la màquina 
que menor pendent admeti. 

 

 No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant 
màquines, fins que estiguin aturades. 

 

 Els dumpers hauran de ser conduïts per una persona proveït del preceptiu carnet 
de conduir classe B. 

 

 Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip de 
transport. 

 

 Als dumpers es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del 
conductor i el remuntat de pendents sota càrrega s’efectuarà sempre en marxa 
enrere, per a evitar pèrdues d’equilibri o bolcada. 

 

 Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. 
L’empresa es reserva el dret d’admissió a l’obra en funció de la posada al dia de 
la documentació oficial del vehicle. 

 

 Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant 
descàrregues brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega. 

 

 Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn 
del 5%. 

 

 Per a evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer 
moviments bruscos ni treballs amb el vent en contra. 

 

 Els riscos d’incendi i explosió els tindrem en compte revisant periòdicament els 
sistemes elèctrics i davant la presència de combustibles "NO FUMAR". 

 

 També analitzarem la presència de conduccions de gas, i procedirem al 
balisament i senyalització del seu traçat. 

 

 El manteniment periòdic de motors i escapes i el mantenir la cabina tancada 
pal·liaran els efectes del soroll. 

 

 En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pels sòl. 
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 Procurarem emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions. 
 

 El reg periòdic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de 
conducció tancada ens evitarà l’exposició a la pols. 

 

 Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics es 
buidaran abans de manipular en ells. 

 

 No tocar les bateries sense la utilització de guants per a evitar erosions. Amb 
líquids corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants. 

 

 5.2.4. Conductor de camió 
 

 Si no ha manegat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol·licitar la 
instrucció adequada. 

 

 Abans de pujar-se a la cabina per a engegar, inspeccionar al voltant i per sota 
del vehicle, per si hagués alguna anomalia. 

 

 Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa. 
 

 Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua. 
 

 No circular per la vora d’excavacions o talussos. 
 

 No circular mai en punt mort. 
 

 Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi. 
 

 Mai transportar passatgers fora de la cabina. 
 

 Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, evitant 
circular amb ell aixecat. 

 

 S’ha d’inflar un neumàtic, situar-se a un costat, fora de la possible trajectòria del 
cèrcol si sortís projectat. 

 

 No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo 
calçat prèviament. 
 

 
 Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de 

Manteniment. 
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 5.2.5. Conductor de motovolquet 
 

 Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni. 
 

 Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la a la part de 
tall. 

 

 Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat del 
pis. 

 

 Si l’encesa és amb maneta, a l’efectuar aquell, donar l’estrebada cap a dalt. 
 

 Prohibit transportar persones. 
 

 Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat. 
 

 Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa. 
 

 Per a descàrregues a un nivell inferior, col·locar topalls a la vora i es baixarà del 
vehicle, previ frenat del mateix. 

 

 Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa. 
 

 5.2.6. Conducció pales carregadores 
 

 Si no ha manegat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, sol·licitar la 
instrucció necessària. 

 

 Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar-se de que no hi ha ningú a 
les rodalies i de que la barra de seguretat està en posició de marxa, travada amb 
el passador corresponent. 

 

 Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn. 
 

 Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el 
funcionament de la màquina i fer-lo constar al part de treball. 

 

 Prohibit transportar passatgers. 
 

 Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa. 
 

 No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport. 
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 No baixar-se de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada al 
terra. 

 

 Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la 
màquina ha d’estar aturat i la cullera recolzada al terra. 

 

 Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i 
protegir-se de les possibles cremades. 

 

 5.2.7. Recepció de maquinària - mitjans auxiliars i muntatges 
 

 Tant la maquinària, com els demés mitjans auxiliars i muntatges emprats en 
l’obra hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà el 
dret d’admissió en l’obra en funció de l’estat de conservació dels elements o en 
el seu cas de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle. 

 

 La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons la 
normativa vigent, hauran d’aportar les certificacions corresponents acreditant el 
seu estat abans de la seva entrada en l’obra. 

 

 5.2.8. Muntatge de blindatges metàl·lics per a rases i pous 
 

 Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el contractista 
en funció del sistema concret que vagi a utilitzar. 

 

 A més a més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació 
de rases i etrebades. 

 

 5.2.9. Instal·lació de canonades 
 

 Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal 
possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets 
que impedeixin que per qualsevol causa els conductors llisquin o rodin. 

 

 Com per a la seva col·locació s’empraran camions-grua haurem d’aplicar les 
recomanacions corresponents al manejament de càrregues suspeses per a 
evitar cops o atrapaments. 

 

 En cas de ser imprescindible el manejament manual dels tubs es realitzarà la 
manipulació entre vàries persones. 

 

 A més a més es formarà al personal sobre el mètodes correctes de manipulació 
de càrregues. 

 

 El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, ... 
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 5.2.10.  Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil 
 

 Al planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar tres 
principis bàsics: 

 

o Protecció màxima per als treballadors de l’obra. 
o Protecció màxima per al públic. 
o Inconvenients mínims per al públic. 

 

 És fonamental el disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta 
senyalització ha de ser cara i que no comporti confusió. Serà necessari 
senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com els possibles 
desviaments o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es 
pugui veure afectat. 

 

 El formigonat es realitzarà mitjançant l’abocament directe amb canaleta, desprès 
seran d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés. 

 

 També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui 
produir el formigonat mitjançant una adequada protecció (guants, botes, …). 
Quan existeixi risc d’esquitxada s’empraran ulleres. 

 

 5.2.11.  Excavació de terres a màquina en rases 
 

 Interrompre immediatament el treball si es sospita la presència de gasos nocius o 
falta d’oxigen en l’interior de l’excavació. 

 

 Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les excavacions. 
 

 No col·locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les persones 
que estiguin treballant en el seu fons. Situar les terres procedents de l’excavació, 
com norma general, a partir d’una distància igual a la meitat de la seva 
profunditat. 

 

 Seguir els procediments més adequats per a la col·locació dels sistemes 
d’entibat i apuntalament. 

 

 No efectuar operacions de sapa en un talús a menys que estigui ben entibat. 
 

 Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment. 
 Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar-se 

diàriament, i sobre tot, quan existeixi una interrupció del treball de més d’un dia, 
s’executi una voladura, hagi hagut un despreniment de terres, s’hagi produït 
danys en el talús o en l’entibació per qualsevol causa, o desprès d’intenses 
gelades o fortes pluges. 

 Si s’empren màquines a l’excavació, aquestes es situaran com a mínim a 1 m de 
la seva vora. Si una màquina es troba excavant una paret, s’hauran de regular 
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prèviament les cotes de treball, de manera que pugui arribar com a mínim fins un 
metre per sota de la vora superior i sempre que aquest hagi estat netejat i 
explanat. 

 

 L’aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de la 
forma més convenient i segura. Dotar als treballadors de l’equip personal de 
protecció adequat per a aquests circumstàncies. 

 

 L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a 
la vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de 
repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa. 

 

 Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà. 
 

 Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les 
vores de coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una distància 
mínima de 2 m de la vora. 

 

 Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades 
amb presa de terra, en les que es muntaran projectors d’intempèrie. Si s’empren 
portàtils, la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa protectora i 
mànec protegits elèctricament. 

 

L’excavació en rases i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que les mesures 
preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran 
d’ajustar-se a les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es maneguin. 

 

En cas de no utilitzar les etrebades d’excavació en trinxeres o rases, s’utilitzarà l’estudi 
geotècnic disponible, o es realitzaran els assaigs precisos, dels terrenys que han de ser 
programats, executats i interpretats per personal especialitzat que domini les tècniques 
corresponents per a determinar l’angle de lliscament intern dels terrenys. En terrenys 
coherents ha de procedir-se amb gran prudència al fixar el valor de la cohesius, ja que 
varia amb el grau d’humitat del terreny, disminuint ràpidament. Si no s’efectua 
determinació directa de les característiques del terreny, es pot prendre els valors de la 
següent taula. 

 

Característiques empíriques dels terrenys 

Classe de terreny 
Pes específic 

aparent  
 (t/m3) 

Angle de 
lliscament 
intern  (º) 

Talús admissible 

Vertical Horitzontal 

Terrenys naturals     

Grava i sorra 2,0 30° 0,58 1,0 
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compacta 

Grava i sorra solta 1,7 30° 0,58 1,0 

Argila 2,1 20° 0,36 1,0 

Replens     

Terra vegetal 1,7 25° 0,47 1,0 

Terraplè 1,7 30° 0,58 1,0 

Pedraplè 1,8 40° 0,83 1,0 

 

En aquesta taula, els talussos admissibles d’excavació es donen en funció de l’angle de 
lliscament dels terrenys. 

 

 5.2.12.  Estrebades de fusta 
 

(Amb taulons horitzontals) 

 

 Desenvolupar les estrebades per taulons horitzontals en trams de 4 m, de 
longitud màxima, i a cada tram disposar al menys de tres taulons verticals amb 
separacions recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre. 

 

 Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col·locaran a distàncies tals 
que no destorbin l’execució dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, 
sense que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan 
destinats. 

 

 Si els puntals a emprar no són metàl·lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls). 
 

 Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals 
d’entibació per al més adequat repartiment de l’empenta de les parets de 
l’excavació. 

 

 No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és 
pràcticament nul·la. 

 

 

(Amb taulons verticals en terreny bo). 

 

 Desenvolupar les estrebades per taulons verticals per trams de 4 m, de longitud 
màxima i la disposició d’ells serà un junt a l’altre, de forma que quedin folrades la 
totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix també per entibació per 
enfundat.  
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 Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a 
distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per a això 
deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats. 

 

 Per a les estrebades amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones. 
 

(Amb taulons verticals en terreny dubtós o dolent). 

 

 Desenvolupar les estrebades per taulons verticals per trams de 4 m de longitud 
màxima i la disposició de les mateixes serà una junt a l’altre, de forma que 
quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix 
també per entibació per enfundat. 

 

 Els puntals amb que es recolzen els marcs o taulons horitzontals es col·locaran a 
distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per això 
deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats. 

 

 Per a les estrebades amb taulons verticals utilitzar preferentment fustes rodones. 
 

 5.2.13. Demolicions per procediments neumàtics 
 

 Abans del començament de la demolició s’han de localitzar les possibles 
instal·lacions o serveis que poguessin veure’s afectats, procedint-se a la seva 
anul·lació o desviació. 

 

 Es tindrà especial cura per a no afectar a altres estructures properes. 
 

 Durant els treballs es tindrà especial atenció al manejament de la maquinària 
(martells neumàtics, maces, …). El personal haurà d’estar convenientment 
instruït. 

 

 S’evacuaran les runes segons es vagi avançant en la demolició. 
 

 És convenient anar regant sense arribar a formar bassa per a evitar la formació 
de pols. 

 

 S’empraran els EPI´s adequats per a aquests treballs (màscares, calçat de 
seguretat, guants, protectors auditius ...) 

 

 Serà necessari una anàlisi del mètode correcte de demolició dels diferents 
elements. Normalment es seguirà per a la demolició l’ordre invers a l’emprat per 
a la construcció. 

 

 Es prestarà gran atenció a les normes preventives específiques dels equips que 
intervinguin en aquesta activitat (compressores, martells, …). 
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 5.2.14.  Construcció d’arquetes 
 

 L’accés i sortida de l’arqueta s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada 
a la part superior de l’excavació i dotada de sabates antilliscants. L’escala 
sobresortirà 1 m per l’excavació. 

 

 Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al 
voltant de l’excavació de l’arqueta. 

 

 Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre en 
prevenció d’enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà la 
possibilitat de disposar entibació en funció de les sol·licitacions existents a 
l’entorn de l’arqueta. 

 

 Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l’arqueta. Si la seva 
profunditat fos superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm 
d’alçada, dotada de llistó intermig i sòcol. 

 

 Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives al 
moviment de terres i la maquinària que intervé en ell. 

 

 Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti 
s’atendran a les mesures preventives referents a: 

 

o Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo). 
o Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó). 
o Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades). 

 

5.3.   Pel mitjans auxiliars, maquinària i eines 
 

 5.3.1. Escales de ma de fusta o metàl·liques 
 

 Es prohibeix l’ús d’escales de fusta. 
 

 Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen 
accés. 

 Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en 
vertical des del plànol del desembarcament, a l’extrem superior del travesser. 

 

 S’instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments. 

 

 Es prohibeix transportar pesos a ma iguals o superiors a 25 kg sobre escales de 
ma. 
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 No es recolzaran les escales de ma sobre llocs o objectes poc ferms, que puguin 
disminuir l’estabilitat d’aquesta. 

 

 Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps. 
 

 L’ascens o descens a través de l’escala de ma es farà frontalment, és a dir, 
mirant directament cap als graons. 

 

 Es prohibeix l’ús d’escales de tisora. 
 

 Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons, es substituirà l’escala per 
altre de major alçada. 

 S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals. 
 

 No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl·liques. 
 

 Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. 
 

 5.3.2. Foradador portàtil 
 

 Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar. 
 

 Si la broca és bastant llarga com per a travessar el material, haurà de 
resguardar-se la part posterior per a evitar possibles lesions directes o per 
fragments. 

 

 Utilitzar casc i ulleres de seguretat. 
 

 5.3.3. Retroexcavadora amb martell trencador, (ruptura de paviments, 
  lloses) 
 

 No treballar en pendents superiors al 50%. 
 

 Quan es circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la cullera, 
per a evitar caure en algun desnivell. 

 

 Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat. 
 

 La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la 
caiguda de materials de la cullera. 

 

 5.3.4. Pistola grapadora 
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 El personal encarregat de la pistola neumàtica serà coneixedor del seu correcte 
manejament. 

 

 Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de cap 
dels seus elements constitutius. 

 

 Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió. 
 

 L’aparell es posarà en pressió suaument. 
 

 Es comprovarà que els controls funcionen correctament. 
 No s’intentarà grapar peces entre si subjectant-les manualment. 
 No s’intentarà disparar al límit de les peces. 

 

 Utilitzar cascos protectors auditius. 
 

 No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió. 
 

 No permetre que el seu ajudant es situï cap el costat pel que s’expulsen els 
fragments de filferro de subjecció dels claus o grapes. 

 

 No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina. 
 

 Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s’abandoni 
l’aparell per a poder realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més 
estaran dotades de palpador. 

 

 A més a més disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar sense 
riscos les grapes obstruïdes. 

 

 5.3.5. Pistola fixa - claus 
 

 El treballador tindrà al menys, 18 anys i coneixerà perfectament l’ús de l’aparell, 
així com les mesures de seguretat a prendre. 

 

 Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja. 
 

 De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó 
recolzat contra la superfície de treball en posició de tir, rearmant l’eina i realitzant 
el tret. De fallar de nou, es mantindrà la mateixa en posició de treball, almenys 20 
segons i s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega. 

 

 Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena de 
persones i apuntant al sòl. 
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 Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que es seguiran les instruccions 
del fabricant. 

 

 Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent 
transportades a les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de 
calor. 

 

 L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any. 
 

 No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius. 
 

 Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i l’allotjament 
de la càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys. 

 

 La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar-se es descarregarà i 
es guardarà al seu estoig corresponent. 

 

 La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc. 
 

 S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt 
en que s’hagi d’utilitzar la pistola. 

 

 Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, rera de la superfície de treball, no hi ha 
persones. 

 

 La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, 
etc.). 

 

 S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús. 
 

 5.3.6. Petites compactadores, (pistons mecànics - 'ranitas') 
 

 Abans de posar-la en funcionament assegurar-se de que estan muntades totes 
les tapes i carcasses de protecció. 

 

 Portar el picó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals. 
 

 Regar la zona a aplanar o usar màscares antipols. 
 

 Usar protectors auditius. 
 

 Usar calçat amb puntera reforçada. 
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 L’operari que manegui el picó coneixerà perfectament la màquina i el seu 
manejament. 

 

 No deixar el picó a cap operari inexpert. 
 

 Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia. 
 

 Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització. 
 

 

 5.3.7. Taules de serra circular per a tall de fusta 
 

 La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-se 
mai manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol 
circumstància una sòlida fixació. 

 

 El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall. 
 

 La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament 
ha de deixar el descobert únicament la part del disc necessària per al tall. 

 

 La pantalla tindrà la robustes suficient per a evitar la projecció de partícules i 
fragments del disc. 

 

 L’òrgan d’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el 
disc no giri en buit en la posició de repòs del mateix. 

 

 Usar ulleres protectores. 
 

 5.3.8. Martells neumàtics 
 

 La màniga d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú ensopegui amb 
ella, ni que pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre. 

 

 Abans de desarmar el martell s’ha de tallar l’aire. 
 No tallar l’aire doblant la màniga. 

 

 Mantenir el martell en bona cura i engreixat. 
 

 No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona. 
 

 Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell no 
s’usi. 
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 No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell. 
 

 Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell. 
 

 Manejar el martell agafat a l’alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major 
alçada, utilitzar una bastida. 

 

 No fer esforç de palanca amb el martell en marxa. 
 
 

 5.3.9. Màquines eina en general: radials, cisalles, talladores i  
  assimilables 
 

 Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar. 
 

 Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina i forma de prevenir-los. 
 

 Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions. 
 

 Emmagatzemar els discos en llocs ses, sense sofrir cops i seguint les 
instruccions del fabricant. 

 

 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 

 No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 

 Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la 
màquina. 

 

 No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una 
pressió excessiva. 

 

 Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de 
manera que no sofreixi moviments imprevists. 

 

 Aturar la màquina totalment abans de posar-la, millor si es disposa d’un suport 
especial per a deixar-la. 

 

 No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell 
de les espatlles. 

 

 Situar l’empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 
empunyadura pont. 
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 Si s’usen plats de polir, instal·lar a l’empunyadura lateral la corresponent 
protecció per a la ma. 

 

 Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar 
convenientment la peça i graduar la profunditat i inclinació del tall. 

 

 Utilitzar ulleres de protecció tancades. 
 
 5.3.10.  Maquinària per a moviment de terres, (en general) 

 

 Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les 
característiques de la màquina. 

 

 Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls, així 
com l’absència de persones i obstacles a la zona de treball de la màquina. 

 

 La col·locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat o tècnic 
responsable, no pel maquinista. 

 

 Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista, mentre 
s’està treballant. No es permet tampoc el transport de persones. 

 

 L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense recolzar 
l’equip al terra, aturar el motor i col·locar el fre, conservant la clau de contacte 
amb ell en tot moment. 

 

 No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat. 
 

 No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera 
pujada. 

 

 No emmagatzemar productes combustibles a la cabina. 
 

 Col·locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina en 
llocs de fàcil accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús. 

 Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per una 
zona embassada. 

 

 Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu 
defecte, amb ajuda d’altre operari, mitjançant senyals per a evitar cops a 
persones o coses. 

 

 Quan existeixen línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de treball, 
prendre les mesures oportunes, de forma que es mantingui en tot moment la 
distància de seguretat mínima. 

 



Annex 25. Estudi de Seguretat i Salut 
 

51 

 No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no 
disposa de pòrtic de seguretat. 

 

 Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el peso de la 
màquina i les vibracions que transmet al terreny són causa d’enfonsaments. El 
perill disminueix aproximant-se en angle recte a la vora del talús. 

 No tractar de fer ajustes o reparacions quan la màquina estigui en moviment o 
amb el motor funcionant. 

 

 A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió 
indicats, així com tampoc els precintes de control. 

 

 Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar el 
fre de ma, engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes 
mitjançant calces. 

 

 Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o vehicles, 
s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament ensinistrat, 
que vigili i dirigeixi els seus moviments. 

 

 Per a algunes maniobres és necessària la col·laboració d’altre persona que es 
col·locarà a més de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat. 

 

 Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs. 
 

 Instal·lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant 
transversal com longitudinal que el terreny produeix a la màquina. 

 

 Seient anatòmic, per a disminuir les molt probables lesions d’esquena del 
conductor i el cansament físic innecessari. 

 

 Instal·lació d’agafadors i passarel·les que facilitin l’accés a la màquina. 
 

 Instal·lació de botzina o llums que funcionin automàticament sempre que la 
màquina es desplaci marxa enrere. 
 

 Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa 
accidental d’elements que no sigui necessaris per al treball que s’estigui 
realitzant. 

 

 Instal·lació de cabina antibolcada. La cabina ideal és la que protegeix de la 
inhalació de pols, contra la sordesa produïda pel soroll de la màquina i contra 
l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu. 

 

 Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar prevista dels senyals 
corresponents i complir les normes que exigeix el Codi de Circulació. 
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 Tots els engranatges i demés parts mòbils de la maquinària han d’estar 
resguardats adequadament. 

 

 Apropar-se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada. 
 

 Carregar els materials als camions pels costats o per la part d’enrera. 
 

 La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
 

 El conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la zona de 
perillositat a menys que la cabina estigui reforçada. 

 

 A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància de 
la part més sortint de la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a 
les de més de 66.000 V. 

 

 Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
 

 En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
 

o Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
o Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
o Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

 

 En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran immediatament els 
treballs i s’avisarà al propietari de la línia i a les autoritats competents. 
S’acordonarà la zona si fos necessari. 

 

 A l’entrar en contacte alguna part metàl·lica de la màquina amb una línia elèctrica 
en tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 

 

 Verificacions periòdiques: 
 

o Cada jornada de treball verificar: 
 Nivell del dipòsit del fluid hidràulic. 
 Nivell d’oli al càrter del motor. 
 Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics. 
 Control de l’estat del filtre de l’aire. 
 Estat i pressió dels neumàtics. 
 Funcionament dels frens. 
 Verificar l’estat del circuit hidràulic periòdicament. 

 

 Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors. 
 

 A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions 
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assenyalades pel fabricant. 
 

 Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent, 
tant per a l’eix posterior com anterior i rodes amb dibuix en bones condicions. 

 

  5.3.11.   Espadons, (serres per a paviments, lloses i capes de  
     rodadura) 
 

 - El personal que governi aquestes serres serà especialista en el seu 
manejament. 

 

 - Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que ens 
podem trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a 
executar. 

 

 - Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits contra la carcassa 
dissenyada pel fabricant. 

 

 - Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons 
efectuaran el tall en via humida. 

 

 - El manillar de governs, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta aïllant 
autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia elèctrica. 

 

 - El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un embut. A 
més a més es prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega 
de combustible. 

 

 - El manejament i emmagatzemament dels combustibles líquids es farà amb 
molta cura, col·locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats 
en cas d’incendi. 

 

 

 

 5.3.12.  Dumper - motovolquet autotransportat 
 

 - Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si per 
causes de força major s’ha de circular amb la capsa aixecada, s’instal·larà un 
gàlib davant els obstacles d’alçada reduïda, i amb un indicador òptic al taules 
d’instruments. 

 

 - Al vascular en abocadors, col·locar sempre uns topalls que limitin el recorregut 
marxa enrere. El conductor comprovarà, abans d’iniciar l’operació, que el fre 
d’aparcament està accionat. 
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 - Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se en 
punt mort. 

 

 - Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu de 
subjecció o es calçarà, en previsió d’un descens intempestiu. 

 

 5.3.13.  Compressor 
 

 - Es situarà als llocs senyalats per a això als plànols. La seva situació no s’ha de 
deixar a la improvisació. 

 

 - El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai 
inferior a 2 m del costat de coronació de talls i talussos. 

 

 - El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició 
horitzontal i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. 

 

 - Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores del compressor 
estaran sempre tancades durant el seu funcionament, per a disminuir la 
contaminació acústica de l’obra. 

 

 - La zona a la que està el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m., 
instal·lant-se senyals d’"OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS", per 
a sobrepassar la línia de limitació. 

 

 - Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima, del tall de 
martells o vibradors, no inferior a 15 m. 

 

 - Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat. 
 

 - Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús. 
 

 - Els mecanismes de connexió o d’empalmada, estaran rebuts a les mànegues 
mitjançant racors de pressió segons càlcul. 

 - Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els 
camins de l’obra i s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de 
fàbrica o roca. 
 

 5.3.14.  Camió formigonera 
 

 - La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes per 
a la tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones que 
s’hagi de garantir l’ordre i la neteja de l’entorn. 

 

 - La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les 
operacions d’abocament, seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels 
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riscos per maniobres incorrectes. 
 

 5.3.15. Camió amb grua 
 

 - Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament 
engreixats. 

 

 - Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de rotació 
haurà d’estar accionat. 

 

 - Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada. 
 

 - Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes. 
 

 - S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines te la potència 
suficient com per a bolcar-les. 

 

 - Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat 
per a ser penjats, s’hauran d’utilitzar eslingues amb varis punts de subjecció, 
fixos o mòbils. 

 

 - Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues. 
 

 - Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i designat 
per a tal funció. 

 

 - Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos d’atrapaments 
hauran de ser degudament protegits, i mai es treballarà sense estar aquestes 
proteccions col·locades. 

 

 - Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments 
bruscos que puguin bolcar la màquina o danyar els cables. 

 

 - El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents 
operacions: 

 

o Accionar fre de rotació i de tracció. 
o Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma. 
o Desembragatge del motor. 
o Totes les palanques es deixaran en punt mort. 

 

 - El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat, 
maniobrant únicament amb la ploma. 

 

 - Per a dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes, 
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mantenint-se sempre l’operari a una distància prudencial. 
 

 - La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per a això es 
baixarà la ploma fins el sòl subjectant-la amb cavallets. 

 

 - La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre usant el fre del 
tambor. 

 

 - El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor, 
deteriorant-lo. 

 

 - Quan es baixi la ploma es col·locarà paral·lela a l’eix de les orugues. 
 

 - La cabina estarà insonoritzada. 
 

 - Quan la càrrega estigui molt vertical s’ha de vigilar que un despreniment 
d’aquesta no la llenci contra la cabina. 

 

 - No es treballarà a menys de 2 m d’un talús. 
 

 - Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat. 
 

 - Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada. 
 

 - A les grues muntades sobre rodes s’ha de col·locar els gats i estabilitzadors 
abans de realitzar qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el terra. 

 

 - L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada. 
 
 
 
 

 5.3.16.  Camió de transport de materials 
 

 Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat. 
 

 Carregar els materials als camions per les vores o per la part del darrere. 
 

 La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
 

El conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la zona de perillositat a 
menys que la cabina estigui reforçada. 
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5.4.   Per la instal·lació elèctrica provisional de l'obra 
 

 5.4.1. Condicions que ha de reunir la instal·lació 
 

 Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia 
necessària durant el transcurs de l’obra. 

 

 L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de 
circulació de vehicles ni zones de moviment de la grua. 

 

 Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments. 
 

 S’instal·larà la capsa general de protecció, estanca i protegida de la intempèrie i 
de possibles cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la potència 
contractada. 

 

 La línia de derivació individual anirà des de la capsa general de protecció fins el 
quadre general d’obra, que també estarà protegit la intempèrie i de cops. 

 

 Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra. 
 

 Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres 
secundaris. 

 

 Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers d’encofrat 
i ferrallat, posat de formigó i haurà un quadre secundari a cada zona necessària. 

 

 Les preses de corrent seran estanques. 
 

 5.4.2. Protecció de línies elèctriques 
 

 Se tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que 
travessen la zona de treball. 

 

 Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de línies 
elèctriques i coneixeran la manera de procedir en cas d’accident. 

 

 Una retirada de la línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica 
propietària de la línia, la qual s’encarregarà de portar-la a terme. 

 

 L’aïllament dels conductors d’una línia. 
 

 Ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica propietària de la línia, la qual 
s’encarregarà de portar-la a terme. 
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 Guardar les distàncies de seguretat. 
 

 En cap cas serà una distància inferior a 6 m. 
 

 Dispositius de seguretat. 
 

 Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia 
elèctrica. 

 

 Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua 
torre). 

 

 Resguards en torn a la línia. 
o Seran pannells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc. 
o Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte. 
o S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia. 
o Si te parts metàl·liques estaran posades a terra. 
o Col·locar obstacles a la zona de treball. 

 Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició. 
 Es dimensionaran d’acord amb les característiques de la màquina 

de forma que no puguin ser excedits inadvertidament. 
 

Utilització de grups generadors elèctrics. 

 

 S’instal·laran de forma que resultin inaccessibles a persones o especialitzades ni 
autoritzades per al seu manejament. 

 

 El llocs d’instal·lació estarà perfectament ventilat, per a evitar la formació 
d’atmosferes tòxiques o explosives. 

 

 El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen, amb una resistència elèctrica no 
superior a 20 . 

 

 La massa del grup ha de connectar-se a terra per mitjà d’una presa elèctricament 
independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament de protecció o 
reforçat. 

 

 El grup alimentarà un quadre general que a més a més de l’aparellatge d’ús i 
protecció de la instal·lació disposarà. 

 Sistema per a posada a terra general de les masses, d’instal·lació elèctricament 
independent de les anteriors. 

 

 Sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència elèctrica de 
la posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA. 

 A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària elèctrica 
de la instal·lació. 
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 Quan la potència instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a quadres 
parcials, que compliran els requisits exigits al general. 

 

 Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús. 
 

 Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la 
màquina aturada i únicament per personal especialitzat. 

 

5.5.   Prevenció d'incendis en l'obra 
 

S’estableix com mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE 
23.110, aplicant-se per extensió, la norma NBE CP1-96. 

 

Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització de encenedors, realització de 
soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es disposa 
de l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi. 

 

Els treballs de soldadura requeriran l’expedició prèvia d’un permís de treballs per part de 
l’encarregat del tall corresponent. 

 

En aquest Estudi de Seguretat i Salut, es defineixen una sèrie d’extintors aplicant les 
esmentades normes. El seu lloc d’instal·lació queda definit als plànols. El Contractista 
adjudicatari, respectarà al seu Pla de Seguretat i Salut el nivell de prevenció dissenyat, 
encara i la llibertat que se l’atorga per a modificar-lo segons la conveniència dels seus 
propis: sistema de construcció i d’organització. 

 

 

 

6.   Pla de seguretat i salut 
 

El Pla de Seguretat i Salut serà realitzat pel Contractista adjudicatari, complint els 
següents requisits; si incompleix alguns d’ells, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut no 
podrà ser atorgada: 

 

1. Complirà les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant-lo abans de la 
signatura de l’acta de replanteig. Essent requisit indispensable, el que es pugui 
aprovar abans de procedir a la signatura de l’esmentada acta, que recollirà 
expressament el compliment de tal circumstància. 

 

2. Respectarà acuradament el contingut de tots els documents integrants d’aquest 
Estudi de Seguretat i Salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia de 
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construcció que és pròpia del Contractista adjudicatari, analitzant i completant 
tot allò que cregui menester per a aconseguir el compliment dels objectius 
continguts en aquest Estudi de Seguretat i Salut. A més a més està obligat a 
subministrar, els documents i definicions que en ell se l’exigeixen, especialment 
el pla d’execució d’obra, contenint de forma desglossada les partides de 
seguretat i salut. Per a això, prendrà com model de mínims el pla d’execució 
d’obra que s’inclou en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 

3. Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 

4. Subministrarà plànols de qualitat tècnica, plànols d’execució d’obra amb els 
detalls oportuns per a la seva millor comprensió. 

 

5. Si s’inclouen croquis de tipus formatiu, descriptiu, etc, seran de qualitat tècnica i 
tipogràfica suficient i tindran la categoria de plànols de seguretat. 

 

6. No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a 
l’especificat als apartats anteriors. 

 

7. L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada a cada pàgina i a 
cada plànol del Pla de Seguretat i Salut. 

 

8. El nom de l’obra que preveu, apareixerà a l’encapçalament de cada pàgina i al 
caixetí identificatiu de cada plànol. 

 

9. Es presentarà enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols, "cuquet de 
plàstic" o amb filferro continu. 

 

10. Tots els seus documents: memòria, plec de condicions tècniques i particulars, 
amidaments i pressupost, estaran segellat en la seva última pàgina amb el 
segell oficial del contractista adjudicatari de l’obra. Els plànols, tindran imprès el 
segell esmentat al seu caixetí identificatiu o caràtula. 

 

6.1.   Criteris de selecció, formació i funcions del personal de prevenció 
 

 6.1.1. Personal de prevenció 
 

Encarregat de Seguretat i Salut 

 

D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com al 
R.D. 39/1997, pel que s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, el Contractista 
adjudicatari deixarà  explicitat al Pla de Seguretat i Salut com te organitzat el seu Servei 
de Prevenció, des del punt de vista empresarial, i de que forma intervindrà dit servei al 
control de la prevenció de l’obra. 
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Com a mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei de 
prevenció, realitzi les funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra. 

 

S’ha de significar que aquesta figura de l’”Encarregat de Seguretat i Salut" no té res a 
veure amb la del “Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” regulada 
al R.D. 1627/1997. Aquest és un tècnic designat pel Promotor o Propietat, i integrat en la 
Direcció Facultativa de l’obra, i l’anterior és un representant del Contractista adjudicatari, 
amb un perfil i funcions que s’especifiquen més avall. 

 

A aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la prevenció i 
protecció decidides, és necessària l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà 
contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra, amb càrrec al definit per a això, als 
amidaments i pressupost d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Per a distingir aquesta figura que es projecta i abona a través de les oportunes 
certificacions al Contractista adjudicatari, de l’existent als capítols els derogats de les 
Ordenances: de la Construcció Vidre i Ceràmica i en la General de Seguretat i Salut al 
Treball, aquest lloc de treball es denominarà: Encarregat de Seguretat.  

 

Perfil del lloc de treball d’Encarregat de Seguretat 

 

Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del Pla de 
Seguretat i Salut, amb capacitat de dirigir als treballadors de l’obra. 

 

En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb l’Encarregat 
general del Contractista. Lògicament, tal i com exigeix el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, la persona designada haurà de tenir una formació en prevenció de riscos, de 
nivell bàsic, com a mínim. 

Funcions de l’Encarregat de Seguretat 

 

L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, considera necessària la presència 
continua en l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca 
quotidiana, els nivells de prevenció plasmats d’aquest Estudi de Seguretat i Salut amb 
les següents funcions tècniques, que es defineixen al conjunt de riscos i prevenció 
detectats per a l’obra. 

Les funcions que realitzarà l’encarregat de Seguretat seran: 

 

1. Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
2. Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada a la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 
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3. Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del pla que origini aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions 
col·lectives. 

 

4. Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix). 
 

5. Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al Pla 
de Seguretat i Salut aprovat i lliurarà als treballadors i visites els equips de 
protecció individual. 

 

6. Mesurarà el nivell de seguretat de l’obra, complimentant les llistes de seguiment 
i control, que lliurarà a la jefatura d’obra per al seu coneixement i a la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut, per a que prengui les decisions oportunes. 

 

7. Realitzarà els amidaments de les certificacions de seguretat i salut, per a la 
jefatura d’obra. 

 

8. S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra (si aquest 
existeix), si els treballadors de l’obra no posen inconvenients per a això i, en 
qualsevol cas, amb veu però sense vot si els treballadors opinen que no ha de 
prendre part en les decisions d’aquest òrgan de la prevenció de riscos. 

 

Quadrilla de seguretat 

 

Estarà formada per un oficial i dos peons. El Contractista adjudicatari, queda obligat a la 
formació d’aquestes persones en les normes de seguretat que s’inclouen dins del pla 
que origini aquest estudi de seguretat i Salut, per a garantir, dins del humanament 
possible, que realitzi el seu treball sense accidents. 

 

 

 6.1.2. Formació i informació als treballadors 
 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball 
correcte a tot el personal al seu càrrec; és a dir, en el mètode de treball segur; de tal 
forma, que tots els treballadors d’aquesta obra, hauran de tenir coneixement dels riscos 
propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a observar en determinades 
maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció 
individual necessaris per a la seva protecció. 

 

Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus 
treballadors la formació i informació necessàries, relacionades amb els treballs que van 
a desenvolupar a l’obra. 
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Independentment de la formació que rebin de tipus convencional aquesta informació 
específica se’ls donarà per escrit, utilitzant els textos que per a aquesta finalitat 
s’incorporen a aquest plec de condicions tècniques i particulars. 

 

Per aquest motiu han de realitzar-se uns cursos de formació per als treballadors, 
capaces de cobrir els següents objectius generals: 

 

 Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una 
vegada convertit en Pla de Seguretat i Salut aprovat. 

 

 Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació. 
 

 Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 
 

Tant al cas del contractista com dels subcontractistes, la formació i informació que hagin 
proporcionat als treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per a la seva 
constància i a efectes de presentació davant l’autoritat laboral competent. 

 

Per l’exposat, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats pel Pla 
de Seguretat i Salut: 

 

1. El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, les 
dates en les que s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de riscos 
laborals, respectant els criteris que al respecte subministra aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, als seus apartats de “normes d’obligat compliment". 

 

2. El Pla de Seguretat recollirà l’obligació de comunicar a temps als treballadors, 
les normes d’obligat compliment i l’obligació de signar al marge de l’original de 
l’esmentat document, l’oportú “rebut”. Amb aquesta acció es compleixen dos 
objectius importants: formar de forma immediata i deixar constància documental 
de que s’ha efectuat aquesta formació. 

 6.1.3. Normes d’acceptació de responsabilitats del personal de prevenció 
 

1. Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una 
vegada conegudes les responsabilitat i funcions que accepten i que en síntesi 
es resumeixen en aquesta frase: “realitzar el seu treball el millor que puguin, 
amb la màxima precaució i seguretat possibles, contra els seus propis 
accidents". Manquen de responsabilitats diferents a les de qualsevol altre 
ciutadà, que treballi a l’obra; és a dir, com tots els espanyols, tenen la mateixa 
obligació de complir amb la legislació vigent. La resta d’apreciacions que es 
solen esgrimir per a no voler acceptar aquest lloc de treball, són totalment 
subjectives i falses. 

 

2. El Pla de Seguretat i Salut, recollirà els següents documents per a que siguin 
signats pels respectius interessats. Aquests documents tenen per objecte 
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revestir de l’autoritat necessària a les persones, que pel general no estiguin 
acostumades a donar recomanacions de prevenció de riscos laborals o no l’han 
fet mai. Es subministra a continuació per a això, un sol document tipus, que el 
Contractista adjudicatari ha d’adaptar al seu pla, a les figures de: Encarregat de 
Seguretat i Salut, quadrilla de seguretat i per al tècnic de seguretat en el seu 
cas. 

 

Nom del lloc de treball de prevenció: 

Data: 

Activitats que ha d’acomplir: 

Nom de l’interessat: 

Aquest lloc de treball, compta amb tot el recolzament tècnic, de la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut, juntament amb el de la jefatura de l’obra. 

Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el 
nomenament, L’interessat. 

Segell del Constructor adjudicatari: 

 

3. Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a 
l’oficina de l’obra. La primera copia, es lliurarà signada i segellada en original, a 
la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i 
segellada en original a l’interessat. 

 

4. Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formació en 
prevenció de riscos laborals, que s’ajusti a les funcions que van a desenvolupar, 
segons l’establert al Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 

 

 

 

6.2.   Procediments per al control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut 
 

 6.2.1. Cronograma del Pla de Seguretat i Salut 
 

El Contractista adjudicatari, subministrarà amb el seu Pla de Seguretat i Salut, el 
cronograma de complimentació de les llistes de control del nivell de seguretat de l’obra. 
La forma de presentació preferida, és la d’un gràfic coherent amb el que mostra el pla 
d’execució de l’obra subministrat en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 6.2.2. Llista de control de seguiment del Pla 
 

Amb la finalitat de respectar al màxim la llibertat empresarial i la seva pròpia organització 
dels treballs, s’admetran previ anàlisi d’operativitat, les llistes de control que composi o 
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tingui en ús comú el Contractista adjudicatari. El contingut de les llistes de control serà 
coherent amb l’execució material de les proteccions i amb el lliurament i ús dels equips 
de protecció individual. 

 

Si el Contractista adjudicatari manca dels esmentats llistats o es veu impossibilitat per a 
composar-lo, haurà de comunicar-ho immediatament desprès de l’adjudicació de l’obra, 
a aquesta autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, amb la finalitat de que el subministri 
els oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior en ella. 

 

El Contractista adjudicatari, inclourà al seu Pla de Seguretat i Salut, el model del “part de 
lliurament d’equips de protecció individual" que tingui per costum utilitzar a les seves 
obres. Si no ho posseeix haurà de composar-lo i presentar-lo a l’aprovació de la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les següents dades: 

 

1. Número del part. 

2. Identificació del Contractista principal. 

3. Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autònom.  

4. Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 

5. Ofici o tasca que acompleix. 

6. Categoria professional. 

7. Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 

8. Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual. 

9. Signatura i segell de l’empresa principal. 

 

Aquests parts estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat en 
poder de l’Encarregat de Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la Direcció Facultativa 
de Seguretat i Salut. 

 

Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució de la protecció col·lectiva i 
dels equips de protecció individual 

 

El Contractista adjudicatari proposarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, dins 
del seu Pla de Seguretat i Salut, un “programa d’avaluació” del grau de compliment del 
disposat al text d’aquest Plec de condiciones en matèria de prevenció de riscos laborals, 
capaç de garantir l’existència de la protecció decidida al lloc i temps previstos, la seva 
eficàcia preventiva real i el manteniment, reparació i substitució, en el seu cas, de totes 
les proteccions que s’ha decidit utilitzar. Aquest programa contindrà com a mínim: 

1. La metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del Contractista 
adjudicatari. 
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2. La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar. 
 

3. Els itineraris per a les inspeccions plantejades. 
 

4. El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques. 
 

5. L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats. 
 

No obstant l’escrit a l’apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats nº 1 i 2 de 
l’índex d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

 

Autorització d’ús de maquinària i d’eines 

 

Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren entre 
altres causes, pel voluntarisme mal entès, la falta d’experiència o de formació 
ocupacional i la imperícia. Per a evitar en el possible aquestes situacions, s’implanta en 
aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada 
màquina eina. 

 

El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar segons el seu estil el següent 
document, recollir-lo al seu Pla de Seguretat i posar-lo en pràctica: 

 

 

 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I EINES 

Data: 

Nom de l’interessat que queda autoritzat: 

Se l’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per a ell: 

Llista de màquines que pot usar: 

Signatures: L’interessat. El Cap d’obra. 

Segell del constructor adjudicatari. 

 

Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de 
l’obra. La copia, es lliurarà signada i segellada en original a la Direcció Facultativa de 
Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i segellada en original a 
l’interessat. 
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 6.2.3. Accions a seguir en cas d’accident laboral 
 

El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a l’obra en 
cas de necessitat. Aquest sistema, que vindrà especificat al seu Pla de Seguretat i Salut, 
consistirà, com a mínim en: 

 

 Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això. 
 

 Dotació del material de farmaciola mínim per a aquests primers auxilis. Aquesta 
dotació dependrà de la capacitat d’actuació del personal de primers auxilis. 

 

 Definició del procediment per a la prestació dels primers auxilis i per a 
l’evacuació de l’accidentat. 

 

El Contractista adjudicatari resta obligat a recollir dins del seu Pla de Seguretat i Salut 
els següents principis de socors: 

 

1. L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar 
l’agreujament o progressió de les lesions. 

 

2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, 
es suposarà sempre, que pugui existir lesions greus, en conseqüència, 
s’extremaran les precaucions d’atenció primària en l’obra, aplicant les tècniques 
especials per a la immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i 
de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

 

3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en camella i ambulància; 
s’evitaran en el possible segons el bon criteri de les persones que atenguin 
primerament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que 
impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

 

4. El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que 
composi, la infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la 
que compte, per a garantir l’atenció correcta als accidents i la seva més còmoda 
i segura evacuació d’aquesta obra. 

 

5. El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que 
composi, el nom i direcció del centre assistencial més proper, previ per a 
l’assistència sanitària dels accidentats, segons sigui la seva organització. 

 

6. El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb 
caràcters visibles a 2 m, de distància, en el que es subministri als treballadors i 
resta de persones participants a l’obra, la informació necessària per a conèixer 
el centre assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte, etc.; aquest rètol 
contindrà com mínim les dades del quadre següent, amb una realització material 
que queda a la lliure disposició del Contractista adjudicatari: 
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EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A: 

Nom del centre assistencial: Nom del dispensari més proper de la mútua 
corresponent o del centre hospitalari concertat. 

Direcció: 
Direcció de l’ambulatori de la mútua 

corresponent o del centre hospitalari concertat. 

Telèfon d’ambulàncies: Telèfon del servei d’ambulàncies. 

Telèfon d’urgències: Telèfon de la mútua corresponent. 

Telèfon d’informació hospitalària:  

 

7. El Contractista adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria als 
següents llocs de l’obra: accés a l’obra en sí; a l’oficina d’obra; al vestuari lavabo 
del personal,; al menjador i en tamany full DIN A4, a l’interior de cada maletí 
farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considera una condició 
fonamental per a aconseguir l’eficàcia de l’assistència sanitària en cas 
d’accident laboral. 

 

Amb referència a l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu 
Pla de Seguretat i Salut, un itinerari recomanat per a evacuar als possibles accidentats, 
amb la finalitat d’evitar errors en situacions límit que poguessin agreujar les possibles 
lesions de l’accidentat. 

 

El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i comunicacions 
que es recullen al quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau 
per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia: 

 

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL. 

El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació 
de comunicació immediata dels accidents laborals: 

Accidents de tipus lleu. 

A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

Accidents de tipus greu. 

A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals.. 
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Accidents mortals. 

Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials. 

A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 

Con la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas 
d’accident laboral, el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu Pla de 
Seguretat i Salut, una sincopa de les actuacions administratives a les que està legalment 
obligat. 

 

Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs senyalats als plànols, un maletí 
farmaciola de primers auxilis, contenint tots els articles que s’especifiquen a continuació: 

 

Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura d’iode; "mercurocrom" o "cristalmina"; 
amoníac; gasa estèril; cotó hidrófil estèril; esparadrap antial·lèrgic; torniquets 
antihemorràgics; bossa per a aigua o gel; guants esterilitzats; termòmetre clínic; apòsits 
autoadhesius;  

 

Aquesta dotació podrà augmentar-se amb material més específic, sempre que existeixi 
en l’obra personal capacitat per al seu ús i administració. 

 

Les "literatures" dels amidament si pressupost especifiquen les marques, qualitats i 
quantitats necessàries, que han de tenir-se per incloses en aquest Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars, i que no es reprodueixen per economia documental. 

 

 6.2.4. Llibre d’ordres 
 

Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, 
mitjançant la utilització del “Llibre d’Ordres i Assistències” de l’obra. Les anotacions així 
exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris d’execució d’obra i en 
conseqüència hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l’obra. 

 

 6.2.5. Llibre d’incidències 
 

Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a l’article 
13 del R.D. 1627/1997. 
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6.3.   Avaluació de decisió sobre les alternatives proposades pel pla de 
Seguretat i Salut 

 

L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, per a avaluar les alternatives proposades pel 
contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris 
tècnics. 

 

 6.3.1. Respecte a la protecció col·lectiva 
 

 El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, 
no tindran més riscos o de major entitat, que els que te la solució d’un risc 
decidida a aquest treball.  

 

 La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que les 
exigides per la que pretén substituir; es considera que: a major número de 
maniobres, major quantitat de riscos. 

 

 No pot ser substituïda per equips de protecció individual. 
 

 No augmentarà els costos econòmics previstos. 
 

 No implicarà un augment del termini d’execució d’obra. 
 

 No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 

 Les solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin 
comercialitzades amb garanties de bon funcionament, no podran ser substituïdes 
per altres de tipus artesanat, (fabricades en taller o en l’obra), excepte que 
aquestes es justifiquin mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en 
plànols tècnics i la signatura d’un tècnic competent. 

 

 6.3.2. Respecte als equips de protecció individual 
 

 Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest 
Estudi de Seguretat. 

 

 No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s’efectua la 
presentació d’una completa justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un 
augment de la qualitat decidida en aquest estudi de seguretat. 

 

 6.3.3. Respecte a altres assumptes 
 

 El Pla de Seguretat i Salut, ha de contestar fidelment a totes les obligacions 
contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
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 El Pla de Seguretat i Salut, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i 
Salut, amb la finalitat d’abreujar en tot el possible, el temps necessari per a 
realitzar la seva anàlisi i procedir als tràmits d’aprovació. 

 

 El Pla de Seguretat i Salut, subministrarà el "pla d’execució de l’obra” que 
proposa al Contractista adjudicatari com conseqüència de l’oferta d’adjudicació 
de l’obra, contenint com a mínim, totes les dades que conté el d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 

6.4.   Normes d'amidament, certificació i sancions aplicables 
 

 6.4.1. Amidament de les partides de Seguretat i Salut 
 

Els amidaments dels components i equips de seguretat es realitzaran en l’obra, 
mitjançant l’aplicació de les unitats físiques i patrons, que les defineixen, és a dir: m., 
m2., m3., l., ut., i h. No s’admetran altres suposats. 

 

L’amidament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzaran mitjançant 
l’anàlisi de la veracitat dels parts de lliurament definits a aquest Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars, juntament amb el control de l’apilament dels equips retirats per 
ús, caducitat o trencament. 

 

No s’admetran els amidaments de proteccions col·lectives, equips i components de 
seguretat, de qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions. 

 

 6.4.2. Certificació de les partides de Seguretat i Salut 
 

La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes de 
certificació, que han d’aplicar-se a la resta de les partides pressupostàries del projecte 
d’execució, segons el contracte de construcció signat entre la Propietat i el Contractista 
adjudicatari. Aquestes partides a les que ens referim, són part integrant del projecte 
d’execució per definició expressa de la legislació vigent. 

 

 6.4.3. Sancions econòmiques cap el contractista 
 

S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per incompliment de 
qualitat, vici ocult i retard, es troben contingudes a les bases del concurs de l’obra o al 
contracte d’adjudicació de l’obra. Les del conveni marca del projecte d’execució material. 
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Les imposarà la Propietat al Contractista adjudicatari per incompliments del contingut del 
Pla de Seguretat i Salut aprovat. 

 

 

Barcelona, Maig de 2012  
 
L'autora del projecte, 
 

 

 

 

Irene Asensio Sánchez 
 
Enginyera de Camins, Canals i Ports  
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZDZ40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
 Gruix:  >= 0,7 mm 
 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
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No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o 
l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B1411111,B1422120,B142AC60,B1423230,B1433115,B1445003,B145A002,B1461110,B1462241,B1487350,B148
5140,B1481131,B147D102,B147L005,B147N000,B1488580,B148E800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè 
ncia de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
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- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí 
fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls 
hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o 
ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l’epidermis. 
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- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ 
ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de 
l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com 
els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. 
Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
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- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
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Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1510009,B1526EK6,B15A0015,B15Z1200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
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Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
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diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als 
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
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- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z09F90,B1Z0D230,B1Z0B700. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que 
li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 
requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 
la EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
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d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       │ 
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Superior│   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Inferior│   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí 
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es compleixen 
les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre,  
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 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que 
no compleixen amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques 
que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si 
l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les 
d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural. 
 
 
B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES  PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z11215. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
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Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
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s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als 
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
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El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
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Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAC003,BBBAC013. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors 
i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual 
està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb 
la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 
d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
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     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1F500,BBC1KJ04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els 
canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
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 S'han considerat els elements següents: 
 - Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 
el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
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El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
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- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions 
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció 
a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 
mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU25500,BQU27500,BQU2E002,BQU2GF00,BQU2QJ00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
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L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUAM000,BQUAP000,BQUA1100,BQUA3100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Farmaciola d'armari 
     - Farmaciola portàtil d'urgència 
     - Material sanitari per a assortir una farmaciola 
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     - Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
     - Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1P000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per 
evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1422120,H142AC60,H1423230,H1433115,H1445003,H145A002,H1461110,H1462241,H1487350,H148
5140,H1481131,H147D102,H147L015,H147N000,H1488580,H148E800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
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- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès 
fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o 
anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, 
serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà 
quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 
substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 
adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
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Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-
los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
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- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics 
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
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Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús 
de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
 

37 
  

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport 
al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1511001,H1521431,H15A2015,H15151A1,H151A1K1,H152KBD1,H15Z1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 
de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a 
reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l’eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de 
les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes 
i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà 
de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la 
protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti 
a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport 
al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
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Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAC003,HBBAC013. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
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- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la 
carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1F501,HBC1KJ00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de 
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senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en 
el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 
grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós 
costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra 
fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra 
d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja 
habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ 
i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran 
per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització 
durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU25201,HQU27502,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001,HQU2QJ02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra,  col·locats. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d’escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Nevera, planxa elè ctrica o forn microones: 
- Col·locació de l’aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
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Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l’espai previst 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión”.  
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions 
d’instal·lació del fabricant. 
MIRALL: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 
protecció del mirall. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a 
la cara vista ni a la posterior. 
PICA PER A RENTAR PLATS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser 
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble 
de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges , etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
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S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i 
després del seu muntatge, contra impactes. 
MIRALL: 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació  de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EDAR D'ANGLESOLA
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

10 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR D'ANGLESOLA
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR D'ANGLESOLA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS

1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

10 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR D'ANGLESOLA
Capítol 04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR D'ANGLESOLA
Capítol 05  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR D'ANGLESOLA
Capítol 06  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H1422120P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,56 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,86 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

H1445003P-6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

H145A002P-7 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H1461110P-8 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

H1462241P-9 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

21,63 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

H147D102P-10 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

57,32 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H147L015P-11 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

23,86 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

H147N000P-12 u Faixa de protecció dorslumbar 23,77 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H1481131P-13 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,01 €

(DEU EUROS AMB UN CENTIMS)

H1485140P-14 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H1487350P-15 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,65 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

H1488580P-16 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,77 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H148E800P-17 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H1511001P-18 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes
o ponts, i amb el desmuntatge inclòs

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H15151A1P-19 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H151A1K1P-20 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1521431P-21 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H152KBD1P-22 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

23,62 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

H15A2015P-23 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,67 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

H15Z1001P-24 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,79 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H16F1003P-25 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,14 €

(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H16F1004P-26 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,97 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

HBBAC003P-27 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

64,29 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HBBAC013P-28 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,70 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HBC1F501P-29 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

HBC1KJ00P-30 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HQU1531AP-31 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

258,31 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

HQU1A50AP-32 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

180,17 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

HQU1H53AP-33 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

168,67 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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HQU25201P-34 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,52 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HQU27502P-35 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 19,43 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

HQU2E001P-36 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 96,43 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

HQU2GF01P-37 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,55 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

HQU2P001P-38 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

HQU2QJ02P-39 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 196,03 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

HQUA1100P-40 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

106,60 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HQUA3100P-41 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

70,63 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HQUAM000P-42 u Reconeixement mèdic 29,77 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HQUAP000P-43 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181,49 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

HQUZM000P-44 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,77 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

Barcelona, Maig de 2012

L´autora del projecte,

Irene Asensio Sánchez

Enginyera de Camins, Canals i Ports



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 



 

 

 

 

 



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,27 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,97000 €
Altres conceptes 0,30000 €

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,13 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 9,65000 €
Altres conceptes 0,48000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,32 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 5,07000 €
Altres conceptes 0,25000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,56 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €
Altres conceptes 0,41000 €

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,86 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,10000 €
Altres conceptes 0,76000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,71 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
Altres conceptes 0,08000 €

P-7 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,68 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió co 6,36000 €
Altres conceptes 0,32000 €

P-8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,86 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,58000 €
Altres conceptes 0,28000 €

P-9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

21,63 €
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B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 20,60000 €
Altres conceptes 1,03000 €

P-10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

57,32 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 54,59000 €
Altres conceptes 2,73000 €

P-11 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

23,86 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 19,60000 €
Altres conceptes 3,37000 €

P-12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,77 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €
Altres conceptes 1,13000 €

P-13 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,01 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53000 €
Altres conceptes 0,48000 €

P-14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,94 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €
Altres conceptes 0,66000 €

P-15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,65 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,43000 €
Altres conceptes 0,22000 €

P-16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,77 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,02000 €
Altres conceptes 0,75000 €

P-17 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,39 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €
Altres conceptes 0,30000 €

P-18 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes
o ponts, i amb el desmuntatge inclòs

6,77 €

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 2,15000 €
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B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,15600 €
Altres conceptes 4,46400 €

P-19 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,82 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,29700 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,15600 €
Altres conceptes 4,36700 €

P-20 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

5,12 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,15600 €

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,04400 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,53400 €
Altres conceptes 4,38600 €

P-21 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,70 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,77500 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,47000 €
Altres conceptes 4,45500 €

P-22 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

23,62 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal 5,88000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €
Altres conceptes 13,54000 €

P-23 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,67 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 48,26000 €
Altres conceptes 2,41000 €

P-24 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,79 €
Altres conceptes 36,79000 €

P-25 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,14 €
Altres conceptes 120,14000 €

P-26 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,97 €
Altres conceptes 19,97000 €

P-27 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista

64,29 €
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fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 42,21000 €
Altres conceptes 22,08000 €

P-28 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,70 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 11,17000 €
Altres conceptes 20,53000 €

P-29 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,59 €

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització, per a seguretat i salut 8,18000 €
Altres conceptes 2,41000 €

P-30 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,83 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 5,36000 €
Altres conceptes 1,47000 €

P-31 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

258,31 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 246,01000 €
Altres conceptes 12,30000 €

P-32 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

180,17 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 171,59000 €
Altres conceptes 8,58000 €

P-33 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

168,67 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 160,64000 €
Altres conceptes 8,03000 €

P-34 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,52 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,93000 €
Altres conceptes 3,59000 €
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P-35 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 19,43 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €
Altres conceptes 7,58500 €

P-36 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 96,43 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €
Altres conceptes 5,54000 €

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,55 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
Altres conceptes 4,64000 €

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,99 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
Altres conceptes 1,05000 €

P-39 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 196,03 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 178,31000 €
Altres conceptes 17,72000 €

P-40 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

106,60 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 101,52000 €
Altres conceptes 5,08000 €

P-41 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

70,63 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 67,27000 €
Altres conceptes 3,36000 €

P-42 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,77 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €
Altres conceptes 1,42000 €

P-43 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181,49 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172,85000 €
Altres conceptes 8,64000 €

P-44 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,77 €
Altres conceptes 16,77000 €
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Obra 01 Pressupost EDAR D'ANGLESOLA

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,27 7,000 43,89

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

10,13 7,000 70,91

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,56 2,000 17,12

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,32 2,000 10,64

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

15,86 4,000 63,44

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,71 7,000 11,97

7 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 7)

6,68 7,000 46,76

8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

5,86 7,000 41,02

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 9)

21,63 7,000 151,41

10 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
15)

4,65 7,000 32,55

11 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 14) 13,94 7,000 97,58
12 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 13) 10,01 7,000 70,07
13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 10)

57,32 4,000 229,28

14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 11)

23,86 4,000 95,44

15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 23,77 4,000 95,08
16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)
15,77 2,000 31,54

17 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 17) 6,39 2,000 12,78

TOTAL Capítol 01.01 1.121,48

Obra 01 Pressupost EDAR D'ANGLESOLA

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

euros



Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de
pas elevat en viaductes o ponts, i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

6,77 25,000 169,25

2 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

6,70 30,000 201,00

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 23)

50,67 3,000 152,01

4 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

4,82 25,000 120,50

5 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 20)

5,12 25,000 128,00

6 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

23,62 2,000 47,24

TOTAL Capítol 01.02 818,00

Obra 01 Pressupost EDAR D'ANGLESOLA

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

15,52 2,000 31,04

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

19,43 1,000 19,43

3 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

96,43 1,000 96,43

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 44) 16,77 24,000 402,48
5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
57,55 1,000 57,55

6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 31)

258,31 5,000 1.291,55

7 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 32)

180,17 5,000 900,85

8 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 33)

168,67 5,000 843,35

euros



Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.: 3

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38) 1,99 7,000 13,93
10 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 39)
196,03 1,000 196,03

TOTAL Capítol 01.03 3.852,64

Obra 01 Pressupost EDAR D'ANGLESOLA

Capítol 04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 42) 29,77 7,000 208,39
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 43) 181,49 1,000 181,49
3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 40)
106,60 1,000 106,60

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 41)

70,63 1,000 70,63

TOTAL Capítol 01.04 567,11

Obra 01 Pressupost EDAR D'ANGLESOLA

Capítol 05 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
26)

19,97 5,000 99,85

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 25)

120,14 6,000 720,84

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 24)

36,79 20,000 735,80

TOTAL Capítol 01.05 1.556,49

Obra 01 Pressupost EDAR D'ANGLESOLA

Capítol 06 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs
(P - 29)

10,59 10,000 105,90

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

6,83 40,000 273,20

3 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

64,29 1,000 64,29

4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

31,70 1,000 31,70

TOTAL Capítol 01.06 475,09

euros
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Estudi de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.121,48
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 818,00
Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 3.852,64
Capítol 01.04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 567,11
Capítol 01.05  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 1.556,49
Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 475,09
Obra 01 Pressupost EDAR D'ANGLESOLA 8.390,81
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.390,81
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost EDAR D'ANGLESOLA 8.390,81

8.390,81

euros
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Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 8.390,81

6 % Benefici Industrial SOBRE 8.390,81.............................................................................. 503,45

13 % Despeses Generals SOBRE 8.390,81........................................................................ 1.090,81

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 9.985,07

18 % IVA SOBRE 9.985,07.................................................................................................. 1.797,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 11.782,38

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

onze mil set-cents vuitanta-dos euros amb trenta-vuit centims

Barcelona, Maig de 2012

L´autora del projecte,

Irene Asensio Sánchez

Enginyera de Camins, Canals i Ports
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Annex 26. Pla de control de qualitat de l'obra 
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1.  Introducció 
En una obra d’aquestes característiques, de valors petits comparada amb una gran 
obra d’infraestructures, els estàndards aplicables a aquestes últimes (cas del PG3) no 
tenen excessiva justificació, ja que no es disposen els mitjans adequats per aconseguir 
els grans rendiments que solen tenir aquestes obres. És per això, que l’experiència en 
obres de construcció de petites i mitjanes EDAR, el millor control de qualitat és el 
control dia a dia en els llocs on vagi treballant el Contractista, seguint el ritme per ell 
marcat. Això sobretot serà més accentuat en els apartats de terres i de pavimentació 
del camí que voreja l’EDAR. 
 
 

2. Assaigs a realitzar 
 
Els assaigs que s'han de realitzar al llarg de l'obra són: 

2.1.  Terres 

En aquest capítol s’inclou el control de la idoneïtat dels materials proposats per a 
replè. 
 
Es preveu 1 granulometria, 5 Pròctor Normal (P.N.) i 50 densitats naturals i humitats 
“in situ”, per els replens de rases. 
 
Es preveu 1 granulometria, 2 Pròctor Normal (P.N.), 1 límit d’Atterberg, 1 equivalent de 
sorra, 1 assaig C.B.R., 1 assaig de matèria orgànica i 50 densitats naturals i humitats 
“in situ”, per a reblerts a executar. 
 

2.2. Obres de formigó 

Els volums de formigó que s’utilitzaran en la construcció de la EDAR no fan preveure 
la instal·lació d’una planta a obra i és per això que al utilitzar una planta de les rodalies 
es preveu únicament el control de la consistència pel con d’Abrams i la fabricació, 
curat i ruptura a compressió de 5 sèries de 5 provetes, pels diferents elements de 
formigó a realitzar. 
 
2.3. Acer 
 
Per a les barres corrugades utilitzades en l’armat de l’estructura es preveu 1 assaig de 
característiques geomètriques, 1 assaig de doblat - desdoblat, 1 assaig de doblat 
simple i 1 assaig de resistència a tracció trobant el límit elàstic, la secció equivalent, 
ovalitat i l’allargament. 
 
Aquest assaigs donen una idea a priori en funció de les diverses quantitats de les 
unitats d’obra. No obstant això, el Director d’Obra en el transcurs de la mateixa i 
segons les incidències que vagin succeint podrà indicar els assaigs a fer, modificant o 
incloent d’altres més específics o adients a les circumstàncies. 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors d'Anglesola (Lleida) 
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3. Normativa 
 
Les Normes per a cada assaig són les que s’especifiquen a la Taula 1. 
 

Tipus d'Assaig Norma 
Equivalent de sorra NLT-113-72 
Límits d'Atterberg NLT-105-91 
Pròctor Normal NLT-107-91 
Granulomètric NLT-104-91 
C.B.R. NLT-111-91 
Contingut Matèria Orgànica NLT-118-91 
Densitat i humitat "in situ" NLT-109-72 
Resistència a tracció, límit elàstic, secció 
equivalent, ovalitat i allargament d'una 
barra d'acer corrugat 

UNE-7-474-92 

Doblat-desdoblat UNE 7-475-92 
Característiques geomètriques d'un acer UNE 36-068-94 
 

Taula 1. Normes aplicades per a casa assaig. 
 

Apèndixs 
A continuació, als apèndixs esmentats a l'índex, es detallen unes taules on es poden 
observar els assajos que s'han estimat per a les diferents partides de terres, formigons 
i acers contemplades al projecte, amb el seu corresponent pressupost. 
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 01 COL·LECTORS   
Titol 3 01 COL·LECTOR D'ENTRADA   
Titol 4 01 MOVIMENTS DE TERRES   

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 63)

  1.232,473 m3

Tipus de Control: Recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

2,00 59,84 119,68 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 11,00 10,66 117,26 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

165,00 12,66 2.088,90 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 11,00 115,91 1.275,01 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

G228U040 Reblert amb material sorrenc (P - 64)   952,366 M3

Tipus de Control: Recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

5,00 59,84 299,20 1 750,000 M3 3,0000 Estadístic   



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 01 COL·LECTORS   
Titol 3 01 COL·LECTOR D'ENTRADA   
Titol 4 04 HINCA   

G450U030 Subministre i col·locació amb bomba de formigó HA-35/B/20/IV+Qa (P - 71)   162,974 m3

Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

8,00 92,04 736,32 4 100,000 M3 1,0000 Tram   

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 72)   11.750,000 kg

Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 01 COL·LECTORS   
Titol 3 02 COL·LECTOR DE SORTIDA   
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES   

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 63)

  103,774 m3

Tipus de Control: Recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

15,00 12,66 189,90 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

G228U040 Reblert amb material sorrenc (P - 64)   80,189 M3

Tipus de Control: Recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
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J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

0,00 59,84 0,00 1 750,000 M3 3,0000 Estadístic   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 03 EDAR   
Titol 3 01 OBRA CIVIL   
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES   

G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 62)  970,000 m3

Tipus de Control: Recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
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J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 111,02 111,02 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 67,65 67,65 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 73,94 73,94 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

1,00 86,92 86,92 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

10,00 12,66 126,60 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
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Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 03 EDAR   
Titol 3 01 OBRA CIVIL   
Titol 4 02 PRETRACTAMENT - SITJA DE FANGS   

F31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat

(P - 49)

  3.818,385 kg

Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

G3251AH4 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, aptoe per a classe d'exposició IV+Qc (P - 69)   38,672 m3

Tipus de Control: Recepció
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J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

4,00 92,04 368,16 4 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 03 EDAR   
Titol 3 01 OBRA CIVIL   
Titol 4 03 MESURADOR DE CABAL   

F31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat

(P - 49)

  480,972 kg

Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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G3251AH4 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, aptoe per a classe d'exposició IV+Qc (P - 69)   5,688 m3

Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

4,00 92,04 368,16 4 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 03 EDAR   
Titol 3 01 OBRA CIVIL   
Titol 4 04 REACTOR-DECANTADOR   

F31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat

(P - 49)

  14.017,053 kg

Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

1,00 23,61 23,61 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

G3251AH4 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, aptoe per a classe d'exposició IV+Qc (P - 69)   123,344 m3

Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

8,00 92,04 736,32 4 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 03 EDAR   
Titol 3 01 OBRA CIVIL   
Titol 4 05 EDIFICI   

E3C51NG3 Formigo, per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIb, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 1)   18,326 m3

Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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G4BC3101 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de lloses (P - 73)   956,750 kg

Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

E45A1AG3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 6)   5,616 m3

Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

4,00 92,04 368,16 4 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4B93000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats (P - 7)   524,905 kg
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Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

E4415112 Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d´imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l´obra amb
soldadura (P - 3)

  216,750 kg

Tipus de Control: Recepció

J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
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J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A

1,00 40,41 40,41 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic   

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 1,00 143,65 143,65 1 6.666,000 KG 1,0000 Estadístic   

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 119,14 119,14 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic   

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1

1,00 13,06 13,06 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 1,00 12,94 12,94 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 36,25 36,25 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic   
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GH30INBO Dau de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. (P - 104)   0,080 m3

Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E45717G5 Formigó per a llindes, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat manualment (P - 5)   1,138 m3

Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 03 EDAR   
Titol 3 01 OBRA CIVIL   
Titol 4 07 URBANITZACIÓ   

F31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat

(P - 49)

  90,000 kg

Tipus de Control: Recepció



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 16

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

G3251AH4 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, aptoe per a classe d'exposició IV+Qc (P - 69)   1,000 m3

Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

4,00 92,04 368,16 4 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA   
Capítol 03 EDAR   
Titol 3 01 OBRA CIVIL   
Titol 4 08 OBRA SORTIDA   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 17

F31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat

(P - 49)

  96,082 kg

Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

G3251AH4 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, aptoe per a classe d'exposició IV+Qc (P - 69)   0,500 m3

Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

4,00 92,04 368,16 4 100,000 M3 1,0000 Tram   
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RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01 MOVIMENTS DE TERRES 139.827,18 4.467,39 3,19
Titol 4 01.01.01.02 CANONADES 45.132,61 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.03 POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS 11.017,17 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.04 HINCA 126.808,14 736,32 0,58
Titol 3 01.01.01 COL·LECTOR D'ENTRADA 322.785,10 5.203,71 1,61
Titol 4 01.01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 7.948,81 376,31 4,73
Titol 4 01.01.02.02 CANONADES 3.800,16 0,00 0,00
Titol 4 01.01.02.03 POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS 634,26 0,00 0,00
Titol 3 01.01.02 COL·LECTOR DE SORTIDA 12.383,23 376,31 3,04
Titol 4 01.02.01.01 CAMÍ D'ACCÉS 5.639,30 0,00 0,00
Titol 3 01.02.01 CAMÍ D'ACCÉS 5.639,30 0,00 0,00
Titol 4 01.03.01.01 MOVIMENT DE TERRES 12.659,41 698,62 5,52
Titol 4 01.03.01.02 PRETRACTAMENT - SITJA DE FANGS 17.962,80 368,16 2,05
Titol 4 01.03.01.03 MESURADOR DE CABAL 2.693,08 368,16 13,67
Titol 4 01.03.01.04 REACTOR-DECANTADOR 63.217,58 880,11 1,39
Titol 4 01.03.01.05 EDIFICI 29.403,04 1.773,09 6,03
Titol 4 01.03.01.06 XARXA DE CANONADES 6.651,14 0,00 0,00
Titol 4 01.03.01.07 URBANITZACIÓ 14.584,27 368,16 2,52
Titol 4 01.03.01.08 OBRA SORTIDA 288,15 368,16 127,77
Titol 3 01.03.01 OBRA CIVIL 147.459,47 4.824,46 3,27
Titol 4 01.03.02.01 PRETRACTAMENT I SITJA DE FANGS 43.227,65 0,00 0,00
Titol 4 01.03.02.02 MESURA DE CABAL 2.944,67 0,00 0,00
Titol 4 01.03.02.03 REACTOR-DECANTADOR 83.914,05 0,00 0,00
Titol 4 01.03.02.04 AIGUA DE SERVEI 1.646,92 0,00 0,00
Titol 4 01.03.02.05 EDIFICI 1.190,00 0,00 0,00
Titol 4 01.03.02.06 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 19.040,00 0,00 0,00
Titol 3 01.03.02 EQUIPS 151.963,29 0,00 0,00
Titol 4 01.04.01.01 SEGURETAT I SALUT 9.985,06 0,00 0,00
Titol 3 01.04.01 SEGURETAT I SALUT 9.985,06 0,00 0,00
Titol 4 01.04.02.01 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 23.800,00 0,00 0,00
Titol 3 01.04.02 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 23.800,00 0,00 0,00
Titol 4 01.04.03.01 ESCOMESA AIGUA POTABLE 1.785,00 0,00 0,00
Titol 4 01.04.03.02 ESCOMESA ELÈCTRICA 1.785,00 0,00 0,00
Titol 3 01.04.03 ESCOMESES 3.570,00 0,00 0,00
Titol 4 01.04.04.01 IMPREVISTOS 7.140,00 0,00 0,00
Titol 3 01.04.04 IMPREVISTOS 7.140,00 0,00 0,00
Titol 4 01.04.06.01 GESTIÓ DE RESIDUS 525,66 0,00 0,00
Titol 3 01.04.06 GESTIÓ DE RESIDUS 525,66 0,00 0,00
Titol 4 01.04.07.01 QUALITAT 10.404,48 0,00 0,00
Titol 3 01.04.07 QUALITAT 10.404,48 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

695.655,59 10.404,48 1,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01 COL·LECTOR D'ENTRADA 322.785,10 5.203,71 1,61
Titol 3 01.01.02 COL·LECTOR DE SORTIDA 12.383,23 376,31 3,04
Capítol 01.01 COL·LECTORS 335.168,33 5.580,02 1,66
Titol 3 01.02.01 CAMÍ D'ACCÉS 5.639,30 0,00 0,00

euros
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Capítol 01.02 CAMÍ D'ACCÉS 5.639,30 0,00 0,00
Titol 3 01.03.01 OBRA CIVIL 147.459,47 4.824,46 3,27
Titol 3 01.03.02 EQUIPS 151.963,29 0,00 0,00
Capítol 01.03 EDAR 299.422,76 4.824,46 1,61
Titol 3 01.04.01 SEGURETAT I SALUT 9.985,06 0,00 0,00
Titol 3 01.04.02 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 23.800,00 0,00 0,00
Titol 3 01.04.03 ESCOMESES 3.570,00 0,00 0,00
Titol 3 01.04.04 IMPREVISTOS 7.140,00 0,00 0,00
Titol 3 01.04.06 GESTIÓ DE RESIDUS 525,66 0,00 0,00
Titol 3 01.04.07 QUALITAT 10.404,48 0,00 0,00
Capítol 01.04 PARTIDES ALÇADES 55.425,20 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

695.655,59 10.404,48 1,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 COL·LECTORS 335.168,33 5.580,02 1,66
Capítol 01.02 CAMÍ D'ACCÉS 5.639,30 0,00 0,00
Capítol 01.03 EDAR 299.422,76 4.824,46 1,61
Capítol 01.04 PARTIDES ALÇADES 55.425,20 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA 695.655,59 10.404,48 1,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

695.655,59 10.404,48 1,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA 695.655,59 10.404,48 1,50
Obra 01 695.655,59 10.404,48 1,50

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

euros
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PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Titol 4 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 3)

44,43 2,000 88,86

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

26,46 2,000 52,92

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 9)

32,54 2,000 65,08

4 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 12)

115,91 11,000 1.275,01

5 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 11)

12,66 165,000 2.088,90

6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 10)

10,66 11,000 117,26

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 7)

35,72 2,000 71,44

8 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 5)

111,02 2,000 222,04

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)

59,84 7,000 418,88

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 2)

33,50 2,000 67,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 4.467,39

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Titol 4 04 HINCA

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 25)

26,69 0,000 0,00

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 26)

39,35 0,000 0,00

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 27)

14,98 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
28)

23,61 0,000 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
14)

92,04 8,000 736,32

6 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 19)

39,16 0,000 0,00

euros
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TOTAL Titol 4 01.01.01.04 736,32

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 02 COL·LECTOR DE SORTIDA

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 5)

111,02 0,000 0,00

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 7)

35,72 0,000 0,00

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

26,46 0,000 0,00

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 2)

33,50 0,000 0,00

5 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 3)

44,43 0,000 0,00

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)

59,84 1,000 59,84

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 9)

32,54 0,000 0,00

8 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 10)

10,66 1,000 10,66

9 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 11)

12,66 15,000 189,90

10 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 12)

115,91 1,000 115,91

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 376,31

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 8) 73,94 1,000 73,94
2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de

sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)
59,84 1,000 59,84

3 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 5)

111,02 1,000 111,02

4 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 6)

67,65 1,000 67,65

5 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 13)

86,92 1,000 86,92

6 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 3)

44,43 1,000 44,43

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 7)

35,72 1,000 35,72

euros
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8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 2)

33,50 1,000 33,50

9 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 11)

12,66 10,000 126,60

10 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 9)

32,54 1,000 32,54

11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

26,46 1,000 26,46

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 698,62

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 02 PRETRACTAMENT - SITJA DE FANGS

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
28)

23,61 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
14)

92,04 4,000 368,16

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 27)

14,98 0,000 0,00

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 26)

39,35 0,000 0,00

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 25)

26,69 0,000 0,00

6 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 19)

39,16 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 368,16

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 03 MESURADOR DE CABAL

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
14)

92,04 4,000 368,16

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
28)

23,61 0,000 0,00

3 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 19)

39,16 0,000 0,00

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 27)

14,98 0,000 0,00

euros



Projecte de l´EDAR i els col·lectors d´Anglesola (Lleida)

PRESSUPOST * Pàg.: 4

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 25)

26,69 0,000 0,00

6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 26)

39,35 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.03.01.03 368,16

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 04 REACTOR-DECANTADOR

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 25)

26,69 1,000 26,69

2 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 19)

39,16 1,000 39,16

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
14)

92,04 8,000 736,32

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 27)

14,98 1,000 14,98

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 26)

39,35 1,000 39,35

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
28)

23,61 1,000 23,61

TOTAL Titol 4 01.03.01.04 880,11

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 05 EDIFICI

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
14)

92,04 13,000 1.196,52

2 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 15)

39,16 1,000 39,16

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 26)

39,35 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
28)

23,61 0,000 0,00

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 27)

14,98 0,000 0,00

euros
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PRESSUPOST * Pàg.: 5

6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 25)

26,69 0,000 0,00

7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 19)

39,16 0,000 0,00

8 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 29)

15,32 1,000 15,32

9 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 16)

39,16 1,000 39,16

10 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 31)

36,25 1,000 36,25

11 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 30)

12,94 1,000 12,94

12 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 18)

39,16 1,000 39,16

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 23)

119,14 1,000 119,14

14 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 22)

143,65 1,000 143,65

15 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 21)

40,41 1,000 40,41

16 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 20)

39,16 1,000 39,16

17 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 17)

39,16 1,000 39,16

18 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 24)

13,06 1,000 13,06

TOTAL Titol 4 01.03.01.05 1.773,09

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 07 URBANITZACIÓ

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
28)

23,61 0,000 0,00

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 25)

26,69 0,000 0,00

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 27)

14,98 0,000 0,00

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
14)

92,04 4,000 368,16

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 26)

39,35 0,000 0,00

6 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 19)

39,16 0,000 0,00

euros
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TOTAL Titol 4 01.03.01.07 368,16

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 08 OBRA SORTIDA

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
14)

92,04 4,000 368,16

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
28)

23,61 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 26)

39,35 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 25)

26,69 0,000 0,00

5 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 19)

39,16 0,000 0,00

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 27)

14,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.03.01.08 368,16

(*) Branques incompletes

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 4.467,39
Titol 4 01.01.01.02  CANONADES 0,00
Titol 4 01.01.01.03  POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS 0,00
Titol 4 01.01.01.04  HINCA 736,32
Titol 3 01.01.01  COL·LECTOR D'ENTRADA 5.203,71
Titol 4 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 376,31
Titol 4 01.01.02.02  CANONADES 0,00
Titol 4 01.01.02.03  POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS 0,00
Titol 3 01.01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA 376,31
Titol 4 01.02.01.01  CAMÍ D'ACCÉS 0,00
Titol 3 01.02.01  CAMÍ D'ACCÉS 0,00
Titol 4 01.03.01.01  MOVIMENT DE TERRES 698,62
Titol 4 01.03.01.02  PRETRACTAMENT - SITJA DE FANGS 368,16
Titol 4 01.03.01.03  MESURADOR DE CABAL 368,16
Titol 4 01.03.01.04  REACTOR-DECANTADOR 880,11
Titol 4 01.03.01.05  EDIFICI 1.773,09
Titol 4 01.03.01.06  XARXA DE CANONADES 0,00
Titol 4 01.03.01.07  URBANITZACIÓ 368,16
Titol 4 01.03.01.08  OBRA SORTIDA 368,16
Titol 3 01.03.01  OBRA CIVIL 4.824,46
Titol 4 01.03.02.01  PRETRACTAMENT I SITJA DE FANGS 0,00
Titol 4 01.03.02.02  MESURA DE CABAL 0,00
Titol 4 01.03.02.03  REACTOR-DECANTADOR 0,00
Titol 4 01.03.02.04  AIGUA DE SERVEI 0,00
Titol 4 01.03.02.05  EDIFICI 0,00
Titol 4 01.03.02.06  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 0,00
Titol 3 01.03.02  EQUIPS 0,00
Titol 4 01.04.01.01  SEGURETAT I SALUT 0,00
Titol 3 01.04.01  SEGURETAT I SALUT 0,00
Titol 4 01.04.02.01  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Titol 3 01.04.02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Titol 4 01.04.03.01  ESCOMESA AIGUA POTABLE 0,00
Titol 4 01.04.03.02  ESCOMESA ELÈCTRICA 0,00
Titol 3 01.04.03  ESCOMESES 0,00
Titol 4 01.04.04.01  IMPREVISTOS 0,00
Titol 3 01.04.04  IMPREVISTOS 0,00
Titol 4 01.04.06.01  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Titol 3 01.04.06  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Titol 4 01.04.07.01  QUALITAT 0,00
Titol 3 01.04.07  QUALITAT 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.404,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  COL·LECTOR D'ENTRADA 5.203,71

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 3 01.01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA 376,31
Capítol 01.01  COL·LECTORS 5.580,02
Titol 3 01.02.01  CAMÍ D'ACCÉS 0,00
Capítol 01.02  CAMÍ D'ACCÉS 0,00
Titol 3 01.03.01  OBRA CIVIL 4.824,46
Titol 3 01.03.02  EQUIPS 0,00
Capítol 01.03  EDAR 4.824,46
Titol 3 01.04.01  SEGURETAT I SALUT 0,00
Titol 3 01.04.02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Titol 3 01.04.03  ESCOMESES 0,00
Titol 3 01.04.04  IMPREVISTOS 0,00
Titol 3 01.04.06  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Titol 3 01.04.07  QUALITAT 0,00
Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.404,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  COL·LECTORS 5.580,02
Capítol 01.02  CAMÍ D'ACCÉS 0,00
Capítol 01.03  EDAR 4.824,46
Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 0,00
Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA 10.404,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.404,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA 10.404,48

10.404,48

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 10.404,48

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 10.404,48

18 % IVA SOBRE 10.404,48................................................................................................ 1.872,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 12.277,29

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dotze mil dos-cents setanta-set euros amb vint-i-nou centims
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5 
 

1.  Pressupost per al coneixement de l’administració 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’administració de 
l’alternativa escollida del Projecte de l’EDAR i dels col·lectors d’Anglesola. 
 
 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 584.395,11 € 

Benefici industrial (6%) 35.063,71 € 

Despeses general (13%) 75.971,36 € 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 695.430,18 € 

  
IVA (18%) 125.177,43 € 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 820.607,61 € 

  
Expropiacions 7.533,01 € 

  
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 828.140,62 € 

  
  
El present pressupost per al coneixement de l'Administració puja a la quantitat de 828.140,62 € 
(vuit-cents vint-i-vuit mil cent quaranta amb seixanta-dos cèntims). 
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