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1. Introducció i antecedents 

L’any 2005, L’agència catalana de l’aigua (ACA), amb la finalitat de reduir la contaminació 

produïda per l’abocament de les petites poblacions que no disposen encara de sistema de 

sanejament, va redactar el Programa de Sanejament d’aigües Residuals urbanes (PSARU) de la 

conca de l’Ebre i va treure a concurs la “concessió d’obra pública per a la redacció del projecte, 

construcció i explotació de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals urbanes a la 

conca de l’Ebre”. Aquest programa es basa en la Directiva Europea 91/271/CEE, per la qual 

s’obliga a tots els nuclis de menys de 2000 habitants a tenir un sistema de sanejament propi.  

Actualment Bítem, disposa d’una xarxa de clavegueram 70% separativa i 30% unitària, que 

recull les aigües residuals i pluvials del municipi i les aboca directament al riu Ebre sense un 

tractament previ.  

2. Objectius del projecte 

L’objecte del projecte és de definir els processos de tractament, les obres i les 

instal·lacions necessàries per a la construcció dels col·lectors i de l’Estació Depuradors d’Aigües 

Residuals per al nucli de Bítem.  

Amb aquest fi, durant l’elaboració del projecte s’han realitzat diverses campanyes de 

recollida de dades, visites de camp, identificació dels abocaments, definició de l’activitat 

econòmica i/o industrial, etc. que es presentaran al llarg dels documents que constitueixen 

aquest projecte.  

3. Característiques de l’emplaçament 

Aquest apartat mostra un resum de totes les dades recollides per comprendre l’estat 

actual de la zona. En els diferents annexes podem trobar l’ informació complementaria i la 

justificació de l’ informació obtinguda.  

3.1. Descripció de l’emplaçament 

El nucli de Bítem es una entitat municipal descentralitzada del municipi de Tortosa per 

decret des del 7 de setembre de 2010 i està situada a uns 5 km al nord del propi municipi de 

Tortosa, al marge esquerre del riu Ebre.  La població és de caràcter agrícola amb poc més de 1 

100 habitants. Bítem se situa a 19 metres per sobre del nivell del mar i té una extensió d’uns 

20 km2. 

Bítem compta amb un important patrimoni arquitectònic: el Mas del Bisbe, la Masada 

d’en Gasol, la torre de la Merla o l’antic Mas del Marquès d’Alòs, tots ells edificis catalogats. 

Bítem conserva també un plataner declarat arbre monumental de Catalunya.  
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Figura 

 

3.2. Climatologia i meteorologia

El clima que presenta la comarca del Baix Eb

mitjana anual varia entre els 550 mm i 600 mm i els màxims es donen a la tardor mentre que 

els mínims els trobem en època estival. Les temperatures d’hiverns oscil·len entre els 5 i els 11 

ºC i els estius calorosos entre 20 i 25ºC. Així doncs, l’amplitud tèrmica anual serà considerada 

de “mitjana”. 

3.3. Topografia 

Degut a la manca de recursos per un projecte 

disposa de mitjans per a realitzar un aixecament topogràfic de la zona.

basat en els mapes topogràfics a escala 1:5000, concretament els fulls 250

l’Institut Cartogràfic de Catalunya

3.4. Geologia i geotècnia

L’ informació completa de la geologia i geotècnia de la zona s’inclou en l’

present projecte.  

En la zona de la parcel·la on se situarà l’EDAR, s’ha trobat una capa formada per llims (H) 

sorrencs, barrejats amb restes d’arrels. Es un nivell de terres remogudes, esponjades i de baixa 

resistència que té una potència de 0,5 m. El s

sol vegetal. Està format per una sèrie de llims carbonatats (A) sorrencs i graves. A mesura que 

augmenta la profunditat la mida de les graves és superior i passen a ser més abundants que la 

fracció de fins. Aquesta formació

de Bítem (Baix Ebre)  

 

Figura 1. Municipi de Tortosa. En groc, Bítem. 

Climatologia i meteorologia 

El clima que presenta la comarca del Baix Ebre és de tipus litoral sud. La precipitació 

mitjana anual varia entre els 550 mm i 600 mm i els màxims es donen a la tardor mentre que 

els mínims els trobem en època estival. Les temperatures d’hiverns oscil·len entre els 5 i els 11 

os entre 20 i 25ºC. Així doncs, l’amplitud tèrmica anual serà considerada 

Degut a la manca de recursos per un projecte pedagògic com el present projecte, no es 

disposa de mitjans per a realitzar un aixecament topogràfic de la zona. Així

basat en els mapes topogràfics a escala 1:5000, concretament els fulls 250-

Catalunya. 

Geologia i geotècnia 

completa de la geologia i geotècnia de la zona s’inclou en l’

la on se situarà l’EDAR, s’ha trobat una capa formada per llims (H) 

sorrencs, barrejats amb restes d’arrels. Es un nivell de terres remogudes, esponjades i de baixa 

resistència que té una potència de 0,5 m. El següent nivell estratigràfic, es localitza per sota del 

sol vegetal. Està format per una sèrie de llims carbonatats (A) sorrencs i graves. A mesura que 

augmenta la profunditat la mida de les graves és superior i passen a ser més abundants que la 

formació té una potència superior als 6 m.  
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3.5. Sistema d’abastament i sanejament 

El municipi de Bítem disposa d’una xarxa de distribució d’aigua potable que es 

competència del municipi de Tortosa. Així doncs, és la mateixa empresa que distribueix i 

gestiona l’aigua potable a Tortosa que s’encarrega de Bítem i les altres quatre EMD.  

Actualment Bítem disposa d’una xarxa de clavegueram 70% unitària i 30% separativa. No 

es té constància de la presència de domicilis amb sistemes de sanejament pròpies tot i que la 

presència de granges i domicilis aïllats fa pensar que poden existir.  

Actualment les aigües residuals s’aboquen al riu Ebre aigües amunt de l’illa d’Audí, que 

forma part de les zones protegides pel PEIN. Així doncs, aquestes aigües, carregades de 

matèria orgànica bloquegen el passatge entre la riba del riu i la illa afectant així la flora i la 

fauna de la petita illa del riu.  

 

Figura 2. Punt d'abocament actural de les aigües residuals 

4. Paràmetres de disseny 

En aquest apartat es mostren els paràmetres d’entrada i de sortida de l’EDAR projectada, 

contant l’any horitzó a 25 anys; Els càlculs necessaris per l’obtenció dels resultats d’aquest 

punt estan especificats als Annexes 7 i 8 adjunts al projecte.  

4.1. Paràmetres de població 

La població és un dels paràmetres que ens permetran dimensionar la instal·lació. El 

municipi de Bítem té una població empadronada de 1172 persones. Segons dades facilitades 

per l’Ajuntament, dins del terme de Bítem viuen disseminades pel nucli unes 200 o 250 

persones, no connectades a la xarxa de sanejament. Així doncs parlem de 970 habitants.  

A l’època estival la població es veu incrementada en unes 200 persones (segons 

l’Ajuntament), especialment en caps de setmana. Per a l’any horitzó, la població estacional no 

incrementarà segons dades de l’Ajuntament que assegura que aquesta disminueix any darrera 

any. Per precaució però prendrem la població estacional de l’any horitzó com 200 habitants.  

 

Punt d’abocament actual 
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Tipus de població Actual Horitzó 

Població fixa 970 1035 

Població estacional 50 50 

Població total 1020 habitants 1085 habitants 

Taula 1. Paràmetres de poblacio 

4.2. Paràmetres d’entrada 

El cabal i la seva qualitat són dos altres paràmetres de disseny que en permetran 

dimensionar la instal·lació. En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts dels càlculs 

realitzats en l’Annex 8 del present projecte. 

4.2.1. Cabal de disseny 

El cabal de disseny ha estat estimat gràcies a una campanya d’aforaments realitzada 

durant 3 dies. Per l’aforament del punt d’abocament s’utilitza el mètode de volum-temps 

mitjançant la utilització d’un recipient calibrat i un cronòmetre. Els resultats obtinguts, i 

detallat en l’Annex 8 son els següents: 

Paràmetre Abreviació  Actual Horitzó 

Dotació D (l/hab·dia) 120 120 

Població P(habitants) 1020 1085 

Cabal mitjà horari QMH (m3/h) 5,1 5,42 

Cabal nominal o de disseny. QMD (m3/dia) 122,4 130,1 

Factor punta FP (adim) 2.5 2.5 

Cabal Punta Horari QPH (m3/h) 12,75 13,55 

Cabal mínim horari QMINH (m3/h) 2,55 2,71 

Cabal de dilució QD (m3/h) 25,5 27,1 

Taula 2. Cabals de disseny 

4.2.2. Càrregues contaminants 

Per a calcular la càrrega contaminant s’han utilitzat tres aproximacions diferents que 

s’especifiquen a l’Annex 8. Finalment s’ha optat per prendre les dades obtingues de l’anàlisi de 

cabals.  

Els resultats obtinguts son:  

Paràmetre Valor obtingut (mg/l) Valor obtingut (kg/dia) 

Concentració mitjana de DBO5 460 56 

Concentració mitjana de DQO 980 120 

Concentració mitjana de MES 410 50 

Concentració mitjana de NTK 53 6,48 

Concentració mitjana de fòsfor (P) 10 1,24 

Taula 3. Càrregues contaminants d'entrada 
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4.3. Paràmetres de sortida 

4.3.1. Càrregues contaminants 

L’efluent de la planta de depuració ha de complir els requisits de la Directiva Europea de 

tractament d’aigües residuals urbanes, així doncs haurà de respectar els rendiments i les 

concentracions de DBO5, DQO, sòlids en suspensió i nutrients.  

Les instal·lacions de depuració d’aigua residual que projectarem en aquest estudi han 

d’aconseguir que l’aigua tractada a la planta assoleixi els valors de qualitat següents: 

Paràmetre Valor obtingut (mg/l) 

Concentració mitjana de DBO5 25 

Concentració mitjana de DQO 125 

Concentració mitjana de MES 35 

Concentració mitjana de NTK 15 

Concentració mitjana de fòsfor (P) 2 

Taula 4. Paràmetres de càrrega contaminant de l'afluent o de l'aigua tractada 

5. Estudi d’alternatives 

La discussió d’alternatives s’ha efectuat en tres etapes i en tres anàlisi multicriteri. Els 

detalls es recullen en l’Annex 9 del present projecte 

5.1. Estudi d’alternatives de sistema de tractament 

El primer punt de discussió ha estat el tipus de solució a adoptar. Les alternatives que 

hem presentat són les següents: 

- Alternativa 0: No realitzar cap actuació, 

- Alternativa 1: Connexió de Bítem a l’EDAR més propera, 

- Alternativa 2: Tractament conjunt amb altres nuclis de la zona, 

- Alternativa 3: Sistema individual per Bítem. 

Com podem veure en l’Annex, es desenvolupa un anàlisi multicriteri per avaluar cada una 

de les alternatives. S’han utilitzat 7 criteris avaluats en una escala de 1 a 10. El resultat 

obtingut és el següent: 

Criteri PES Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacte ambiental 15 3 4 7 

Impacte estètic, visual i acústic 7 3 5 7 

Condicionants hidràulics 4 8 6 5 

Costs de construcció 22 6 3 9 

Costs d’explotació i manteniment 22 8 4 6 

Afectació de l’entorn 22 7 5 7 

Acceptació de la població 8 5 8 8 

TOTAL 100 6,00 4,47 7,22 

Taula 5. Matriu final per la selecció del tipus de sistema 
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De les tres alternatives proposades, i amb una puntuació de 7,22/10, l’Alternativa 3 és la 

que obté una valoració més positiva. Per tant, s’optarà per la construcció d’un sistema de 

sanejament individual pel nucli de Bítem com a solució més adequada per al tractament 

d’aigües residuals d’aquest municipi. 

5.2. Estudi d’alternatives d’ubicació  

Una vegada s’ha determinat que la solució d’una EDAR pròpia és la més adient per Bítem, 

s’ha discutit l’emplaçament d’aquesta EDAR. Gràcies a fonts d’informació de l’Ajuntament de 

Tortosa, s’han proposat dos terrenys: 

 

Figura 3. Col·lectors i terrenys proposats pel municipi de Bítem 

 

Com en la primera etapa, s’ha realitzat un anàlisi multicriteri amb criteris avaluats d’una 

manera qualitativa (1-dolent, 2-suficient, 3-bo, 4-molt bo). Els resultats obtinguts són: 

Criteri Pes Terreny 1 Terreny 2 

Costos de construcció 25 3 1 

Impactes de la construcció 10 2 3 

Condicions geotècniques 15 1 3 

Relleu 10 4 4 

Condicions hidrològiques i hidràuliques 20 1 4 

Disponibilitat del terreny 10 3 3 

Accessibilitat i connexions a serveis 10 2 4 

Total (sobre 4) 100 2,2 (suficient) 2,8 (bo) 

Taula 6. Matriu de selecció de l'ubicació de l'EDAR 

Terreny 1 

Terreny 2 
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De l’anàlisi multicriteri realitzat, en traiem que l’ubicació de l’EDAR en el terreny 2 és la 

que ens dóna un resultat més positiu. La parcel·la esta situada doncs, al sud-est del nucli de 

Bítem, limitada pel barranc del Moixonot, a on s’abocarà l’aigua tractada. Aquesta solució ha 

estat seleccionada ja que el terreny no es productiu i se situa allunyat de la zona inundable. A 

més a més, les aigües no són abocades aigües amunt de l’Illa d’Audí, una de les Illes de l’Ebre 

que entra dins el PEIN. 

5.3. Estudi d’alternatives del procés de tractament 

L’elecció del sistema de sanejament del tractament secundari a implantar ha estat 

efectuada gràcies a un tercer estudi multicriteri recollit. Els criteris que s’han tingut en compte 

inclouen les característiques topogràfiques, geotècniques, l’accés, l’impacte en la zona, les 

despeses de construcció i explotació, etc. i han estat avaluats en una escala de 1 a 10. Els 

resultats són els següents: 

Criteri Pes 
Llits de 

turba 

Llacunatge 

natural 

Aiguamolls 

artificials 

Aeració 

prolongada 

Filtre 

percolador 

Superfície necessària 20 6 4 4 10 10 

Simplicitat de construcció 3      

Moviment de terres 1 10 5 8 8 10 

Obra civil 1 8 10 10 3 5 

Equipaments 1 8 10 10 3 5 

Simplicitat d’explotació i manteniment 16      

Funcionament 4 8 10 8 3 5 

Personal 4 7 10 10 4 4 

Durada controls 4 10 10 10 4 4 

Freqüència controls 4 8 10 10 3 5 

Costos de construcció 5 7 9 7 3 5 

Costos d’explotació i manteniment 15 9 10 9 7 9 

Rendiment d’eliminació 10      

MES 2 9 7 9 9 7 

DBO5 2 7 7 9 9 8 

DQO 2 7 4 8 8 7 

NT 2 5 5 7 7 4 

P 2 2 1 2 4 4 

Estabilitat 12      

Temperatura 3 8 3 5 5 5 

Terbolesa 3 5 1 3 3 5 

Cabal 3 5 10 10 10 5 

Càrrega contaminant 3 5 10 10 10 5 

Producció de fangs 5 10 10 10 7 9 

Impacte ambiental 15      

Olors 3 5 3 5 10 10 
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Criteri Pes 
Llits de 

turba 

Llacunatge 

natural 

Aiguamolls 

artificials 

Aeració 

prolongada 

Filtre 

percolador 

Soroll 1 10 10 10 2 2 

Insectes 3 5 5 5 10 10 

Salut 3 7 6 6 10 10 

Integració 2 7 7 10 4 4 

Sòl 3 10 5 5 10 10 

TOTAL 100 7,25 7,02 7,20 7,10 7,42 

Taula 7. Matriu final de selecció del procés de tractament 

Els resultats de l’anàlisi multicriteri indiquen que la tecnologia que s’adapta millor a la 

nostra situació són els filtre percolador. Aquesta tecnologia s’ha imposat respecte les altres ja 

que té millors notes en els criteris que més pes tenen: l’impacte ambiental i la superfície 

necessària.  

6. Resum de les característiques del projecte 

Les obres que s’engloben en el present projecte constructiu són les següents: 

� Xarxa de col·lectors en alta 

� Estació d’’elevació 

� Vial d’accés a la planta 

� Construcció de l’estació depuradora 

� Canonada i obra de sortida per a l’abocament de l’afluent tractat 

� Connexió d eles línies elèctriques. 

A continuació es descriuran les diferents unitats de la planta depuradora. 

6.1. Línia d’aigües 

La línia d’aigua està formada per les unitats següents: 

- Obra d’entrada 

- Regulació i mesura de cabal 

- Desbast de fins per tamís de canal amb cargol compactador inclòs amb llum de pas de 

2,0 mm amb evacuació de residus a contenidor assecats 

- Decantació primària lamel·lar 

- Regulació i mesura de cabal 

- Tractament biològic amb procés de filtre percolador de dues etapes amb dues 

recirculacions internes. 

- Decantació secundària amb decantadors circulars estàtics de PRFV 

- Obra de sortia i mesura de cabal 

6.2. Línia de fangs 

La línia de fangs està formada per les etapes següents: 
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- Extracció e fangs el secundari al primari amb bombes submergies al prpi decantador 

(1 bomba activa més una de reserva a caseta) 

- Espessiment de fangs per gravetat 

- Extracció de fangs espessits amb camió-cuba pel seu transport al sistema de 

deshidratació. 

7. Descripció de les obres 

7.1. Obra d’entrada 

A l’entrada de la planta es disposa d’una cambra d’arribada de trencament de càrrega de 

la impulsió, amb una vàlvula d’exclusió que permet el by-pass de la instal·lació a la seva 

sortida. 

Així doncs, si el cabal d’aigua és superior al cabal admissible d’entrada també sortirà per 

aquest punt: 

Dimensions Valor 

Diàmetre (m) 0.80 

Alçada útil (m) 0.60 

Volum útil (m3) 0.30 

Temps de retenció a QMH (min) 3.32 

Taula 8. Dimensions de l'obra d'entrada 

7.2. Tamís de fins 

De l’obra d’entrada es passarà a un canal on es troba un tamís de fins amb compactació 

de residus. Com s’ha indicat en el punt anterior, després de l’obra d’entrada hi haurà una 

vàlvula que permetrà la regulació de cabal i també s’instal·larà un mesurador de cabal. Aquests 

dos elements es trobaran entre l’obra d’entrada i el tamís de fins. 

El tamís tindrà una llum de 2,0 mm i serà d’acer inoxidable AISI-316, al igual que el canal. 

Consta de tres parts diferenciades: la part inferior, amb forma de tambor obert, que està 

constituïda per la reixeta filtrant; un cargol que es mou en tot l’eix de la màquina efectua la 

neteja dels residus retinguts a la reixeta, efectuant el transport fora del canal a la part mitja en 

forma de tubuladura; la part superior, on el cargol efectua una compactació dels residus amb 

l’escorregut de l’aigua que incorporen, abocant el residu compactat dins d’una bossa de plàstic 

tancada amb la pròpia màquina i que es situa a un contenidor. 

Tant el tamís com els residus queden tancats i aïllats, no produint-se olors i minimitzant-

se el volum del residu. 

Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions 

principals són: 

Tamís 

Dimensions Valor 

Nombre d’unitats 1 
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Amplada del tamís (mm)  300,00 

Alçada útil de l’aigua (mm) 460,00 

Llum de filtrat (mm) 2,00 

Capacitat màxima unitària (m3/h) 40,00 

Longitud amb cargol (mm) 2 827,00 

Potència instal·lada (kW) 0,55 

Emmagatzematge de residus 

Tipus Contenidor 

Nombre d’unitats 1 

Capacitat (m3) 0,30 

Taula 9. Dimensions del tamis de fins. 

7.3. Decantador primari 

Per reduir l’entrada al procés biològic de greixos i sòlids en suspensió, es disposarà d’un 

decantador estàtic lamel·lar, que consisteix en un dipòsit amb entrada sifònica amb un temps 

de retenció de gairebé 25 minuts per retenir els greixos, una zona de sortida equipada amb 

lamel·les que facilita la precipitació dels sòlids en suspensió i una xarxa troncocònica per 

concentrar els fangs. 

El dipòsit és tancat i la retirada dels greixos s’efectua de forma manual o amb el camió 

cisterna. Per això, el dipòsit disposa d’una tapa d’accés.  

Les lamel·les es disposen a 60º, en forma de tub octogonal de 80 mm amb una alçada d’ 

1m. 

Per l’extracció de fangs es compta amb una bomba submergida amb variador de 

freqüència manual (per reduir el cabal). A aquest decantador també es recirculen els 

drenatges a l’espessidor i els fangs extrets del decantador secundari.  

Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions 

principals són: 

Tamís 

Amplada de les lamel·les (m) 3,00 

Longitud de les lamel·les (m)  1,25 

Alçada útil de l’aigua (mm) 3,60 

Alçada total del tanc (m) 3,90 

Volum útil (m3) 8,04 

Superfície total de les lamel·les (m2) 33,11 

Volum retenció de greixos (m3) 2,22 

Bomba de fangs en excés 

Tipus Submergida 

Nombre d’unitats 1 + 1 de reserva a sec 

Cabal unitari (m3/h) 10,00 
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Alçada d’impulsió (m) 3,40 

Potència instal·lada (kW) 1,30 

Paràmetres de funcionament 

Càrrega de treball sobre lamel·les a Qmax (m
3/m2/h) 0,664 

Càrrega de treball sobre lamel·les a QMH (m3/m2/h) 0,164 

Temps de retenció a QMH (h) 1,48 

Taula 10. Dimensions del decantador primari 

7.4. Regulació i mesura de cabal 

Per la regulació del cabal al tractament biològic, es disposa al decantador primari d’un 

sobreeixidor connectat al by-pass. Així l’aigua que entra al decantador primari surt pel 

sobreeixidor d’entalles cap el tractament biològic on abans d’arribar, hi ha un mesurador de 

cabal per controlar el mateix. Quan el cabal arriba a ser proper al màxim admissible, al 

augmentar la pèrdua de càrrega en el sobreeixidor, augmenta el nivell de l’aigua al decantador 

primari arribant fina a la cota del sobreeixidor de by-pass, abocant les aigües a la línia de by-

pass. 

A més a més, es disposa d’una vàlvula per tancar l’admissió al biològic, portant les aigües 

directament al by-pass. 

En la mateixa canonada es controla el cabal d’aigua que entra al tractament biològic amb 

un mesurador de cabal electromagnètic. 

7.5. Tractament biològic. Filtre percolador. 

Els filtres percoladors són un sistema de depuració biològica d’aigües residuals en el que 

l’oxidació es produeix fent circular, a través d’un medi porós, aire i aigua residual. La circulació 

de l’aire es realitza de manera forçada amb uns ventiladors a contracorrent de l’aigua. 

Per tal de millorar el rendiment, el filtre està dividit en dues etapes, elevant l’aigua amb 

dues bombes de recirculació, permetent assegurar a més un cabal adequat de reg 

independentment el cabal d’entrada. 

El sistema utilitzat està constituït per un dipòsit de PRFV amb una càrrega de reblert 

plàstic a base de petites boles de gran superfície específica, formant una capa de 4,0 m 

d’alçada. 

L’aigua es reparteix per sobre de la capa filtrant per mitjà de ruixadors i és recollida a la 

part inferior del dipòsit per caure al decantador secundari. 

L’aire és impulsat per dos ventiladors situats a la par superior, travessant l’aire tot el filtre 

i sortint per la canonada de sortida (d’un major diàmetre) de l’aigua decantada cap una 

xemeneia exterior. El filtre està tapat, conjuntament amb el decantador. 

Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny de temporada alta, i 

les dimensions principals són: 
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Dimensions principals 

Nombre de filtres 2 

Diàmetre (m) 4,00 

Alçada de capa (m) 4,00 

Volum unitari (m3) 47,10 

Ventiladors 

Tipus Axial 

Nombre d’unitats per filtre 2 

Cabal d’aire necessari (m3/h) 300,00 

Potència instal·lada (kW) 0,10 

Sobrepressió necessària (Pa) 300,00 

Bomba de recirculació 

Tipus Submergida 

Nombre d’unitats 4 + 1 de reserva a caseta 

Cabal unitari (m3/h) 26,00 

Alçada d’impulsió (m) 6,00 

Potència instal·lada (kW) 2,00 

Paràmetres de funcionament 

Càrrega volumètrica 1a etapa (kg DBO5/m3dia) 0,91 

Càrrega volumètrica 2a etapa (kg DBO5/m3dia) 0,36 

Rendiment 1a etapa (%) 60,00 

Rendiment 2a etapa (%) 85,00 

Taula 11. Dimensions dels filtres percoladors 

7.6. Decantació secundària 

Es preveu un decantador secundari de flux vertical. El temps de retenció a cabal mig és 

superior a 6,80 hores. La càrrega hidràulica és inferior a 0,85 m/h a Qmax i de 0,285 m/h pel 

cabal mig. 

L’aigua és alimentada centralment al decantador amb unes càmeres a on es situen les 

bombes de recirculació.  

El decantador està fabricat en Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV), equilibrant-se 

amb uns tirans per després estar externament formigonat i poder suportar a la seva part 

superior el filtre percolador. 

L’aigua clarificada és recollida en un canal amb un abocador radial. 

El fons del decantador és troncocònic, recollint els fangs en la part inferior. Al fons es situa 

una bomba submergible (amb una de reserva exterior a la caseta) amb variador de freqüència 

manual (per reduir el cabal). Aquesta bomba recircularà els fangs al decantador primari a on 

els extraurà una altra bomba a l’espessidor. 
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Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions 

principals són:  

Dimensions principals 

Tipus Radial 

Diàmetre (m) 3,50 

Àrea unitària (m2) 9,62 

Volum unitari (m3) 18,50 

Alçada total (m) 3,57 

Alçada útil (m) 2,67 

Longitud de l’abocador (m) 3,30 

Bomba de fangs en excés 

Tipus Submergida 

Nombre d’unitats 2 + 1 de reserva a sec 

Cabal unitari (m3/h) 10,00 

Alçada d’impulsió (m) 3,40 

Potència instal·lada (kW) 1,30 

Paràmetres de funcionament del decantador 

Temps de retenció a QMax (h) 2,28 

Temps de retenció a QMH (h) 6,83 

Velocitat ascensional a QMax (m/h) 0,845 

Velocitat ascensional a QMH (m/h) 0,281 

Càrrega de sobreeixidor a QMax (m
3/m2/h) 2,462 

Càrrega de sobreeixidor a QMH (m3/m2/h) 0,821 

Paràmetres de funcionament de fangs en excés 

Matèria seca de fangs en excés (kg/dia) 15,81 

Cabal de fangs en excés diari (m3/h) 2,63 

Taula 12. Dimensions dels decantador secundari 

7.7. Obra de sortida 

L’aigua clarificada és mesurada amb un cabalímetre electromagnètic des d’on descarrega 

a l’obra de sortida, la qual compta amb un sobreeixidor visible. Posteriorment, després de 

connectar-se amb el by-pass, es condueix l’aigua fins al punt d’abocament establert. 

Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions 

principals són: 

 

Dimensions principals 

Nombre d’unitats 1 

Diàmetre (m) 1,30 
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Alçada útil (m) 1,35 

Volum unitari (m3) 1,79 

Paràmetres de funcionament del decantador 

Temps de retenció a QMH (min) 19,82 

Taula 13. Dimensions de l’obra de sortida 

7.8. Espessidor de fangs 

Es preveu un espessidor de gravetat pels fangs biològics mitjançant un dipòsit cilíndric 

amb el fons cònic. 

El temps de permanència és superior als 9,8 dies, amb una càrrega superficial inferior a 

4,20 kgSS/m2. 

La concentració dels fangs en excés d’entrada és de 10,0 kg/m3 i la de sortida és de 40 

kg/m3, valors que són usuals en aquest tipus d’unitats de tractament. 

El sobrenadant del espessidor es dirigeix al decantador primar. Els fangs espessits són 

purgats per una bomba d’alimentació dels camions cuba. 

L’espessidor estarà tancat i els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de 

disseny i les dimensions principals són: 

Dimensions principals 

Diàmetre (m) 2,20 

Alçada útil (m) 4,25 

Volum unitari (m3) 12,94 

Paràmetres de funcionament del decantador 

Producció de fangs (kg/dia) 48,57 

Càrrega superficial (kg/m2dia) 4,16 

Temps de retenció (dia) 9,83 

Taula 14. Dimensions de l’espessidor de fangs 

7.9. Xarxes de conduccions 

Les diverses xarxes de canonades es representen al plànol 8, “Xarxes de canonades”. En 

aquest plànol venen indicats el material i el diàmetre de les conduccions previst, així com les 

plantes i els perfils de les diferents unitats. 

En general, les canonades amb fluids a pressió vistes i connectades a elements mecànics 

(bombes, compressors, etc.) són d’acer inoxidable AISI 316, de diàmetres: DN 80 i DN 100. En 

els trams soterrats són de PEAD PN10 de diàmetres: DN 32, DN 50, DN 63, DN 90 i DN 110. 

Les canonades de procés de les línies d’aigua que no treballen amb pressions fortes 

(excepte les estàtiques per columna d’aigua) seran també de polietilè. En el cas de la línia 

d’aigües pluvials les canonades seran de PVC, DN 250. Les línies de drenatge i by-pass que 

treballaran a làmina lliure seran de PEAD de doble paret amb diàmetres: DN 63 i FN 125. 
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7.10. Serveis auxiliars 

Per la xarxa d’aigua industrial es preveu aspirar l’aigua de la sortida del tractament 

desinfectant amb hipoclorit sòdic. 

L’aigua passarà a continuació a un grup de pressió de 3,0 m3/h a 30 m.c.a que dóna 

pressió a la xarxa. Una bomba dosificadora afegeix hipoclorit sòdic. 

Per regular el cabal subministrat es preveu un dipòsit hidropneumàtic de 20 litres. 

7.11. Instal·lació elèctrica 

L’escomesa s’inicia a una connexió en baixa tensió. L’equip de mesura serà de tipus 

normalitzat per la companyia. 

La instal·lació es dissenya per una potència de contractació de 10 kW, per l’EDAR i de 7 

kW per l’estació d’elevació. 

Consta de nou mòduls de doble aïllament precintables a les seves quatre cantonades, i 

que contenen: 

- Comptador d’energia doble tarifa, 

- Comptador d’energia reactiva. 

- Maxímetre 

- Rellotge 

- Transformadors d’intensitat 

- Regletes de comprovació 

- ICP de protecció 

- Interruptor diferencial 

- Bases de fusibles DIN 3 amb fusibles 

Des del centre de protecció i mesura s’alimentarà el Quadre Principal de Distribució i 

Control, situat a un espai habilitat al mur d’entrada de l’EDAR, amb cables unipolars de 4x10 

mm2 de coure. 

El Quadre Principal contindrà les proteccions per cadascuna de les sortides, així com els 

dispositius de comandament manual de cadascun. 

El quadre és metàl·lic d’unes dimensions 1800 x 800 x500 mm, aproximadament, i conté: 

- Interruptor general d’entrada 

- Sortides a motors amb guardamotor, diferencial i contactor. 

- Proteccions pels diversos circuits d’enllumenat i tomes de corrent. 

- PLC principal, encarregat de realitzar l’automatització del funcionament de la planta. 

- Variador de freqüència 

- Bateria de condensadors automàtica de 7.5 kVA. 

Al quadre, s’instal·larà un sistema de comunicació de l’autòmat, amb seu de 

comandament remota. A l’ordinador d’aquesta seu es podrà visualitzar, mitjançant un sistema 

SCADA, el diagrama de funcionament de funcionament de la planta. 
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La distribució dels col·lectors al llarg de la planta es realitzarà mitjançant tub de PEAD de 

doble paret enterrat sempre que sigui possible. Per això, es construiran arquetes distribuïdes 

per la instal·lació. La profunditat dels tubs no serà inferior a 60 cm si es troba per sota de vials. 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-

se al mateix, pel que la interrupció d’aquest circuit es realitzarà en el temps necessari per 

evitar els seus efectes. Així mateix, a l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu de protecció 

contra curtcircuits dels quals la seva capacitat de tall estarà d’acord amb la intensitat de 

curtcircuit que pugui presentar-se en el punt d’instal·lació. 

L’enllumenat exterior constarà de tres projectors de 250W v.s.a.p  IP-65, muntats en una 

columna de 6m. 

7.12. Instrumentació, automatització i control 

El sistema de control automàtic proposat consta fonamentalment d’un PLC central, amb 

connexió remota amb una central amb ordinador i impressora que farà la supervisió del 

sistema amb un programa SCADA. 

El sistema de control realitzarà les següents funcions: 

1. Comandament directe sobre tots i cadascun dels motors elèctrics existents a la planta, 

així com control de posada en marxa i parada, control de les proteccions, etc. 

2. Els PLC tindran el número d’entrades i sortides suficients per efectuar un 

funcionament complement automàtic de la planta. La relació de les principals senyals 

que concreta l’autòmat és la següent: 

a. 4 senyals analògiques i 3 digitals, d’entrada d’elements de camp (nivell, 

cabalímetres, etc). 

b. 12 senyals digitals d’entrada de control tèrmic dels motors. 

c. 12 senyals digitals d’entrada de confirmació de marxa dels motors. 

d. 12 senyals digitals d’entrada de senyal de forma automàtica. 

e. 12 senyals de sortida digital per indicació d’alarmes. 

3. El disseny del software s’adaptarà a les necessitats de tractament de la planta i poden 

variar-se en qualsevol moment les condicions de tots i cadascun dels seus paràmetres, 

ja sigui per les ampliacions futures de la capacitat de la planta, o bé variant alguna 

variable inicialment proposada (es podran modificar paràmetres de nivell de treball, 

cabal, seqüències de treball, etc) del PLC de cada sistema de sanejament directament 

amb pantalla tàctil. 

4. Mitjançant la instal·lació dels elements de control de camp es realitzaran les lectures 

necessàries als punts adequats pel bon funcionament de la planta (cabal de la línia de 

tractament, concentració d’oxigen, cabal de fangs, etc) 

5. Les senyals analògiques es portaran amb cables de control que discorreran per camins 

de cables independents fins el quadre corresponent. 

6. A la Sala de Quadres es senyalitzarà òpticament les alarmes i senyalitzacions, i 

acústicament les alarmes, en el frontal del quadre. 

La instrumentació prevista en la planta consisteix en: 
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- Mesurador de cabal electromagnètic per entrada d’aigua DN 100 

- Mesurador de cabal electromagnètic per entrada d’aigua al biològic DN 80 

- Mesurador de cabal electromagnètic per l’extracció de fangs en excés DN 50 

- Mesurador de cabal electromagnètic per sortida d’aigua tractada DN 80 

- 1 detector de cabal al by-pass 

7.13. Urbanització 

Es disposarà d’un carrer principal de 5m que unirà la porta d’entrada amb la zona 

d’explotació, amb base de 20 cm de tot-u artificial. 

Al voltant dels elements de l’estació depuradora es disposarà de graveta seleccionada. A 

la resta de la parcel·la explanada i no ocupada per construccions, tancs, canals o viabilitat, es 

disposarà terra compactada i amb parterres per arbrat de la zona i plantes autòctones. 

Està previs el tancament de la parcel·la amb entramat de mall de simple torsió i muntants 

d’acer galvanitzat, tot això plastificat, amb una alçada de 2 m. Els muntants aniran sobre daus 

de formigó. La porta serà de 4 m, de corredissa automàtica motoritzada (amb comandament a 

distància). 

En un dels laterals de la porta es disposarà d’un mur a on s’instal·laran els quadres de 

companyia elèctrica i el cartell de la planta i a l’altre costat es disposarà d’un armari per serveis 

generals i equips de reserva i el s quadres elèctrics de la planta. 

8. Obres exteriors 

8.1. Camí d’accés 

L’EDAR se situa al costat d’un camí existent que connecta amb la carretera T-301 de 

Tortosa a Benifallet. Aquest camí es troba parcialment pavimentat, sent necessari al seu tram 

final (250 m) que s’anivelli. A part d’aquesta tasca, l’accés es reduirà a l’enllaç amb la pròpia 

entrada a la instal·lació. 

Es preveu disposar de ferm amb base de 20 cm de tot-u artificial i una capa de formigó 

vibrat HM-20 de 20 cm, els 10 m d’accés situats abans de l’entrada. 

8.2. Connexió elèctrica 

La connexió elèctrica es realitzarà en baixa. La potència sol·licitada és de 10,0 kW per 

l’EDAR i de 7,0 kW en el cas del bombament. 

En el cas de la connexió per l’EDAR, la línia partirà d’un camí que es troba darrera del 

cementiri. La línia seguirà la traça del camí fins arribar al camí del cementiri on es desviarà en 

direcció a la parcel·la de la planta de sanejament. La línia tindrà una longitud aproximada de 

155 m. 

L’escomesa de l’estació de bombament partirà d’una línia existent que es troba a l’oest 

del municipi. La línia seguirà un traçat rectilini en direcció cap el sud fins arribar al punt de 

connexió de l’estació de l’elevació. Aquesta connexió tindrà una longitud d’uns 110m. 
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8.3. Connexió telefònica 

La companyia telefònica no assegura fer-se càrrec de portar la línia fins a la parcel·la de 

l’EDAR, pel que es preveu una connexió telefònica per via GSM/GPRS. 

8.4. Connexió d’aigua potable 

Per l’aigua potable hi haurà un punt autònom amb una alimentació. Una petició a 

l’Ajuntament s’haurà d’efectuar. 

9. Descripció dels col·lectors en alta 

Les obres projectades consisteixen en la connexió amb el col·lector de gravetat actual. 

9.1. Descripció de les estacions d’elevació 

L’estació d’elevació se situarà al costat d’un registre existent, al qual es pot arribar 

prenent un camí a esquerra des de la T-301 poc abans d’arribar a Bítem, i immediatament 

després d’haver passat l’accés al Mas del Bisbe.  

El pou d’entrada constarà d’un dipòsit prefabricat amb un diàmetre d’1,20 m. L’EDAR 

s’executarà amb un dipòsit prefabricat de PRFV enterrat, d’1,20 m e diàmetre amb les dos 

bombes submergides. 

Les bombes submergides de 22,0 m3/h a 32,40 m.c.a. seran una activa més una de 

reserva activa. Es disposarà de variador de freqüència efectuant el control amb boies amb tres 

nivells de funcionament del variador (corresponent al cabal mig, al punta i al màxim de la 

bomba). 

Prèviament al pou de bombes es disposarà d’un pou prefabricat de 1,2 m de retenció de 

sorres i gruixuts amb una reixa recta manual de 50 mm de llum, amb by-pass. Després del pou 

de bombes es disposarà d’un pou prefabricat de 100 cm per 100 cm per les vàlvules. 

9.2. Descripció de les canonades d’impulsió 

La canonada projectada és de polietilè d’alta densitat, PEAD de PN 10, de 110 mm de 

diàmetre nominal. 

La canonada tindrà una longitud total de 1002,1 metres, la seva instal·lació es farà en 

rasa, amb un recobriment mínim d’1,0 m i envoltat de sorra. En aquells trams en què el 

col·lector s’executi sota carretera, i a la fi de no produir sobreexcavacions elevades, es reduirà 

el recobriment, però es substituirà la sorra per formigó. En els casos de creuar terrasses 

deprimides es terraplenarà per sobre del terreny natural. 

separa dues finques. El sol en aquesta zona és tou i fàcilment excavable. Tot seguit, la 

conducció arribarà fins el Mas del Bisbe (ruïnes visibles), girarà gairebé 90 graus dirigint-se cap 

a la carretera T-301 que uneix Tortosa i Benifallet. La conducció creuarà la carretera mitjançant 

una rasa que posteriorment es formigonarà per tal de protegir la conducció. Aquest creuament 

enllaçarà amb un camí existent que connecta amb la cooperativa de fruites. La conducció 

circularà igualment en rasa per aquest, preveient-se la reposició del paviment al tram inicial on 

hi existeix (formigó). 
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10. Programa de treball i termini d’execució de l’obra 

D’acord amb el reflectit al pla d’obra de l’Annex 18, el termini d’execució de les obres i 

instal·lacions contemplades en aquest projecte és, com a màxim, de DOTZE (12) MESOS, 

comptats a partir de la data d’inici de les obres. 

11. Impacte ambiental 

En l’Annex 18 del present projecte s’analitzen els impactes ambientals del present 

projecte. Com a conclusions obtenim que: 

� El present projecte no afecta a la llera publica, ja que el medi receptor queda dins 

de finques privades. Tampoc afecta al Pla d’Espais d’interès Natural ni a la zona de 

domini públic Maritim-Terrestre. 

� Entre els impactes positius s’han de considerar l’objectiu mateix del projecte, és a 

dir, el tractament de les aigües residuals de Bítem, que actualment generen un 

impacte ambiental. 

Així doncs, es conclou que els aspectes positius del desenvolupament del projecte són la 

millora del sistema de sanejament, mentre que els efectes negatius identificats, es poden 

considerar, després d’aplicar les mesures preventives i correctores corresponents, com 

ambientalment compatibles amb l’entorn. 

12. Expropiacions i serveix afectats 

Per a la implantació de les instal·lacions descrites en el present projecte es realitzaran les 

expropiacions i es constituiran les servituds que es descriuen en l’Annex 10 del present 

projecte. La valoració de les servituds i expropiacions de les terres afectades s’ha realitzar 

d’acord amb els preus establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

Així doncs, la quantia econòmica s’eleva a: QUINZE MIL ONZE EUROS AMB TRENTA 

CÈNTIMS (15. 011,3) 

 

 m2 Valoració (€/ m2) Preu total (€) 

Superfície ocupada 6325.73 0.3 1 897,72 

Superfície de servitud de pas 7265,55 0.55 3 996,05 

Superfície expropiada 5065,29 1.8 9 117,52 

TOTAL   15 011,30 € 

Taula 15. Valoració econòmica de les expropiacions 
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13. Condicions generals 

13.1. Classificació del contractista 

El Contractista adjudicatari ha d’estar qualificat per executar Obres Hidràuliques del Grup 

K, Subgrup 8, Categoria E, per Estacions de Tractament d’Aigües; i, del Grup E, Subgrup 1, 

Categoria F, per abastaments i sanejaments. 

13.2. Revisió de preus 

Per les característiques del contracte, no hi haurà revisió dels preus de l’obra a executar 

13.3. Termini de garantia 

Serà de quinze (15) mesos a partir de la recepció, durant el quals la conservació i 

reparació de totes les obres contractades correran per part del contractista, tenint cura de la 

seva policia i emprant en les reparacions els materials dels que disposi la Direcció Tècnica i 

segons les instruccions d’aquesta. 

13.4. Seguretat i salut 

D’acord amb la llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de riscs laborals, s’ha 

redactat un estudi de seguretat i salut en el medi laboral que es presenta en l’Annex 20 

d’aquest projecte. Aquest estudi conté 4 documents: memòria, plànols, prescripcions i 

pressupost. 

13.5. Obra completa 

L’obra compleix la normativa vigent al ser una obra completa, capaç de ser lliurada a l’ús 

públic. 

13.6. Accessibilitat i supressió de barreres 

Al present projecte es compleix la llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques, les zones visitables de l’EDAR 

hauran de construir-se sense barreres arquitectòniques per a discapacitats físics. 

14. Documents que integren el projecte 

El projecte esta integrat per quatre documents  

14.1. Document 1: Memòria i Annexes 

La memòria inclou tots els apartats que caracteritzen el projecte i tots els procediments 

previs a la seva realització. Els annexes complementen els diferents punts de la memòria.  

� Memòria 

� Annex 1. Antecedents tècnics i legislacions 

� Annex 2. Característiques de l’emplaçament 

� Annex 3. Climatologia i meteorologia 

� Annex 4. Topografia 
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� Annex 5. Estudi geològic i geotècnic 

� Annex 6. Hidràulica i hidrologia 

� Annex 7. Estudi de població 

� Annex 8. Cabals i càrregues contaminants 

� Annex 9. Estudi d’alternatives 

� Annex 10. Expropiacions i serveis afectats 

� Annex 11. Dimensionament del procés 

� Annex 12: Replanteig 

� Annex 13. Càlculs hidràulics 

� Annex 14. Càlculs elèctrics 

� Annex 15. Càlculs estructurals 

� Annex 16. Automatismes i control 

� Annex 17. Manteniment i explotació 

� Annex 18. Estudi d’impacte ambiental 

� Annex 19. Pla de control de qualitat 

� Annex 20. Estudi de seguretat i salut 

� Annex 21. Pla de l’obra 

� Annex 22. Justificació de preus 

� Annex 23. Pressupost per a coneixement de l’administració 

� Annex 24. Estudi fotogràfic 

14.2. Document 2: Plànols 

Aquest document recull tots els plànols associats al projecte. Els plànols són la 

representació gràfica que ajuda a comprendre les especificitats de la memòria i els annexes.  

� Plànol 1. Localització i emplaçament 

� Plànol 2. Topografia 

� Plànol 3. Emplaçament de l’EDAR i col·lectors 

� Plànol 4. Expropiacions 

� Plànol 5. Diagrama del procés 

� Plànol 6. Planta general de l’EDAR 

� Plànol 7. Replanteig de la planta de l’EDAR 

� Plànol 8. Planta general de canonades 

� Plànol 9. Instal·lació elèctrica de l’EDAR 

� Plànol 10. Urbanització de l’EDAR 

� Plànol 11. Accés a la parcel·la l’EDAR 

� Plànol 12. Estació d’elevació – Planta, alçat i seccions 

� Plànol 13. Obra d’entrada – Planta i perfils 

� Plànol 14. Desbast – Planta i perfils 

� Plànol 15. Decantació primària – Planta i perfils 

� Plànol 16. Filtre percolador i decantador secundari 
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� Plànol 17. Obra de sortida – Mesurador de cabal, pericó de bombament i pericó 

de presentació 

� Plànol 18. Espessidor de fangs – Planta i perfil 

� Plànol 19. Camí d’accés a l’EDAR – Perfil 

� Plànol 20. Replanteig dels col·lectors 

� Plànol 21. Col·lectors d’impulsió – Planta 

� Plànol 22. Col·lectors d’impulsió – Alçat 

� Plànol 23. Col·lectors d’impulsió – Secció 

14.3. Document 3: Plec de condicions 

Document que completa el projecte tècnic, i on s’hi exposen totes les clàusules i 

condicions que s’accepten al realitzar el projecte. S’inclouen doncs, les condicions tècniques, 

econòmiques i legals. 

14.4. Document 4: Pressupost 

El pressupost conté la informació econòmica corresponent al projecte. S’organitza en els 

punts següents: 

� Amidaments 

� Quadre preus 1 

� Quadre preus 2 

� Pressuposts 

� Resum de Pressupostos 

� Últim full 

15. Pressupost 

Al document 4 ‘Pressupost’ del present projecte es detallen els amidaments, quadres de 

preus i el pressupost conjunt de les obres del sistema de sanejament proposat per Bítem. 

Incloem el resum d’aquest document a continuació: 

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL       446.201,38 € 

13% Despeses Generals        58.006,18 € 

6% Benefici Industrial        26.772,08 € 

 

Subtotal          530.979,64 € 

21% I.V.A.  sobre 530.979,64      111.505,72 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA     642.485,36 € 

Expropiacions i serveis afectats      15.011,30 € 

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ   667.374,06 € 
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El total del pressupost per a coneixement de l’administració per a la construcció de 

“l'EDAR i dels col·lectors de Bítem (Tortosa)” puja a la quantitat de, 667.374,06 € 

“SIS-CENTS SIXANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATR E EUROS AMB 
SIS CÈNTIMS. (667.374,06 €)” 

 

16. Conclusions 

En acompliment del darrer paràgraf de l’article 64 del Reglament General de Contractació 

es posa de manifest que el present projecte compren una obra complerta en el sentit exigit a 

l’article 58 de l’esmentat Reglament, donat que compren tots i cadascun dels elements que 

són necessaris per a la utilització de les obres, sent susceptible d’ésser lliurades al ús públic. 

 

Barcelona, octubre 2013 

 

Autor del projecte: Laura BEL FRANQUESA 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ANNEXES 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
ANNEX 1 

ANTECEDENTS TÈCNICS I LEGISLACIONS 

 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Bítem (Baix Ebre)  722-PRO-CA-6631  

 

Laura Bel Franquesa  1 

 

ANNEX 1 
ANTECEDENTS TÈCNICS I LEGISLACIONS 

 

1. CONTINGUT I TASQUES REALITZADES ............................................................................... 2 

2. CONCEPTE DE ‘PETITA POBLACIÓ’ ..................................................................................... 2 

3. MARC NORMATIU ............................................................................................................. 2 

3.1. DIRECTIVA 91/271/CEE.......................................................................................................... 2 

3.2. REIAL DECRET LLEI 11/1995 .................................................................................................... 2 

3.3. DIRECTIVA 2000/60/CE O DIRECTIVA MARCO DEL AGUA .............................................................. 2 

4. PSARU 2005 ...................................................................................................................... 3 

4.1. LÍNIES I MESURES D’ACTUACIÓ ................................................................................................... 3 

5. MUNICIPI DE BÍTEM .......................................................................................................... 3 

6. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 3 

 

  



 ANNEX 1. Antecedents tècnics i legislacions 

 

2   Novembre 2013 

 

1. Contingut i tasques realitzades 

Aquest annex té per objectiu contextualitzar el projecte en termes de normatives i textos 

legals. Així doncs, començarem definint els conceptes bàsics, passant per les directives 

europees que afecten el projecte i les seves transposicions al marc legal espanyol. 

L’annex ha estat redactat gràcies a diverses fonts bibliogràfiques i ens ha d’ajudar a 

arribar a justificar l’objectiu del projecte.  

2. Concepte de ‘petita població’ 

No existeix una definició que delimiti el nombre concret d’habitants per sota del qual una 

població es pot considerar ‘petita’; ara bé, a la Unió Europea quan parlem de petites 

aglomeracions urbanes es fa referència a les aglomeracions amb una població inferior als 2000 

habitants equivalents (h-e), coincidint així amb els límits establerts per la Directiva 91/271/CEE 

3. Marc normatiu 

Aquest apartat recorre tots els textos normatius d’àmbit europeu o espanyol en ordre 

cronològic.  

3.1. Directiva 91/271/CEE 

L’objectiu de la directiva és protegir el medi ambient dels efectes negatius dels 

abocaments d’aigües residuals urbanes i de determinats sectors industrials per qualsevol tipus 

de població. Ara bé, per les aglomeracions de menys de 2000 habitants equivalents (ja veurem 

que serà el nostre cas), la Directiva exigeix un tractament adequat i no estableix límits 

específics d’abocament per aquest llindar de poblacions.  

3.2. Reial Decret Llei 11/1995 

EL Reial Decret Llei 11/1995 és la transposició al règim jurídic espanyol de la Directiva 

91/271/CEE. Un any més tard, es va aprovar el Reial Decret 509/1996 que complementa les 

normes de recollida, depuració i abocament de les aigües residuals urbanes i completa la 

incorporació de la norma.  

Ara bé, encara que per les poblacions de menys de 2000 habitants equivalents no existeix 

doncs una regulació específica per els abocaments de les aigües residuals si que s’han publicat 

manuals de gestió i autorització d’abocaments on es defineixen com valors límit d’emissió 

segons els objectius ambientals del medi receptor.  

3.3. Directiva 2000/60/CE o Directiva Marco del Agua 

Aquesta directiva té com objectiu la protecció i la millora de les masses d’aigües 

superficial i subterrànies i dels ecosistemes associats, la reducció progressiva de la 

contaminació, etc. Com objectiu ambiental principal, la directiva 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.  
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4. PSARU 2005 

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

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

aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la 

definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús 

domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. 

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

residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE.  

4.1. Línies i mesures d’actuació 

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

2002, la diagnosi del qual s’ha concretat en diferents línies d’actuació: 

a) Optimització d’inversions 

b) Sanejament del creixement urbà 

c) Ordenament d'abocaments industrials en polígons ja connectats i en noves 

connexions 

d) Reutilització d’aigües depurades en previsió al programa de reutilització d’aigües 

(PRAC) tindrà un paper de complementarietat amb el PSARU 2005. 

e) Abocament de sobreeixidors en previsió a un futur programa de prevenció 

d’abocaments en sistemes unitaris. 

Les mesures d’actuació són el llistat de les actuacions programades i candidates 

agrupades en dos escenaris (del 2006 al 2008 i del 2009 al 2014). n els sistemes amb població 

equivalent inferior a 2.000, i no previstos al primer escenari, el tractament proposat és més 

exigent que l’adequat segons els termes de la Directiva 91/271/CE. Dit d’una altra manera, els 

abocaments de totes les aglomeracions que no són objecte d’actuacions del primer escenari 

(de sistemes de menys de 2.000 h-e) ja reben actualment un tractament adequat. 

La resta d’actuacions sobre sistemes existents s’ordenen de tal manera que quedin en el 

primer escenari aquelles que siguin de compliment obligatori i afectin la contaminació 

concreta del medi i alguns usos prioritaris. 

Els col·lectors i l’EDAR de Bítem formen part del llistat d’actuacions programades en 

l’actualització 2010 del PSARU 2005 del primer escenari (2006-2008).  

5. Municipi de Bítem 

La construcció dels col·lectors i l’EDAR de Bítem formen part del llistat d’actuacions 

programades en l’actualització 2010 del PSARU 2005 del primer escenari (2006-2008) com 

conseqüència del compliment obligatori de la directiva europea 91/271/CE. 

6. Bibliografia 

� Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. 

Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino.  
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� Agència Catalana de l’Aigua. Sanejament.  http://aca-

web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P18600879181247
495336951 
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1. Contingut i tasques realitzades

En aquesta annex es desenvolupen les principals característiques geogràfiques i 

històriques de la zona on se situa la població de Bítem, per la qual dissenyarem el sistema de 

sanejament. Començarem pels aspectes globals a nivell de comarca i ens anirem cen

les característiques pròpies de la zona objectiu. 

Les informacions d’aquest annex han estat recollides durant les visites i la documentació 

obtinguda al contactes amb els diferents actors de la zona.

2. Situació geogràfica 

2.1. Baix Ebre 

La comarca el Baix Ebre se situa al sud de Catalunya

l’Ebre, província de Tarragona.  La comarca ocupa una extensió 

al nord per les comarques de

Mediterrani, al sud amb la comarca del Montsià i a l’oest amb la Terra Alta i el Matarranya 

(província de la comunitat autònoma d’Aragó). 

diverses extensions i la capital de la comarca és 
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Les característiques del paisatge de la comarca del Baix Ebre són el curs baix del riu Ebre i 

el seu hemidelta esquerre, així com les serres de Cardó-Boix, Cavalls i Pàndols i la dels Ports 

(amb Mont Caro d’uns 1 442 m d’altitud). 

EL Baix Ebre alberga dos parcs naturals de gran riquesa paisatgística, natural i animal: el 

Parc Natural dels Ports i el Parc Natural del Delta de l’Ebre.   

Pel que fa als rius, la comarca està limitada pel riu Ebre que marca tota la geografia de la 

zona. Tots els altres torrents i barrancs que baixen dels Ports desemboquen a l’Ebre i només 

porten aigua en períodes de pluges importants. L’Ebre al contrari, és el riu més cabalós de la 

península ibèrica ja que recull les aigües dels vessants pirinencs. Té 908 km de longitud i una 

conca d’uns 85 000 km2. 

Existeixen diversos embassaments aigües amunt del Delta de l’Ebre que regulen el cabal 

en moments de pluges intenses i que eviten les riuades que històricament inundaven les 

planes al·luvials inferiors i el delta.  

El Baix Ebre esta connectat per carretera amb l’autopista del Mediterrani (AP7) i la 

carretera N-340 i és un nexe entre les comunitats autònomes de Catalunya, València i Aragó.  

2.2. Tortosa i les EMD 

El municipi de Tortosa és un dels mes extensos de la comarca del Baix Ebre amb una 

superfície de .El municipi de Tortosa es la capital de la comarca del Baix Ebre i té una superfície 

molt gran que limita amb 12 municipis: Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, el Perelló, 

l’Ampolla, Camarles, l’Aldea, Masdenverge, Santa Bàrbara i la Sènia.  

El municipi de Tortosa està format per la ciutat de Tortosa i les seves entitats municipals 

descentralitzades (EMD): Vinallop, Bitem, l’EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) de Jesús, 

Campredó i els Reguers. 

Entenem per entitat municipal descentralitzada, “una entitat local menor, consistent en 

un o més nuclis de població sense ajuntament propi que es regeixen conjuntament per una 

junta de veïns, al capdavant de la qual hi ha el president de l’entitat local menor”. 

Normalment, les EMD corresponen a antics municipis que recuperen una part de la seva 

autonomia, o nuclis de població de prou entitat dins de municipis extensos amb diverses 

localitats al seu interior. De vegades podem trobar escrit pedania o entitat local menor i 

correspon al nom que rebien abans aquest tipus d’entitats 

Les entitats locals menors poden tenir competències genèriques sobre l’aigua potable, 

clavegueram i tractament adequat d’aigües residuals, entre altres.  

Les EMD consten de quasi-ajuntaments que es regeixen per la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d'abril), desplegada pel Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 

entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Les EMD es poden 

constituir a demanda del nucli de població que aspira a convertir-se en EMD, a petició del 

mateix ajuntament o per acord de la Generalitat. 

Tortosa consta de 34 734 habitants amb una densitat de població de 159 hab/km2.  
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Figura 2. Comarca del Baix Ebre. En blau es resalta el municipi de Tortosa
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Bítem conserva també un plataner declarat arbre monumental de Catalunya. 
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Figura 4. Situació de Bítem respecte Tortosa 

3. Sistema d’abastament 

La gestió de l’aigua al municipi de Tortosa i les seves EMD recau en l’Empresa Municipal 

de Serveis Públics, S.L. de l’Ajuntament de Tortosa qui gestiona la captació, el tractament, el 

control de la qualitat, el transport i la distribució de l’aigua potable. Actualment, la xarxa de 

distribució d’aigua de Tortosa abasteix un total de 39.862 persones, i es divideix en les zones 

següents: nucli urbà de Tortosa, Jesús, Campredó (inclòs el Polígon Industrial Baix Ebre), els 

Reguers, Bítem, Vinallop i Polígon Industrial Catalunya Sud. La xarxa de distribució del municipi 

de Tortosa està integrada per 10 pous (captacions de titularitat municipal), 114 km de 

canonades i disposa de 12 dipòsit, el tot gestionat per l’EMSP, S.L. 

Bítem rep aigua del pou i del dipòsit situat al mateix nucli. Aquest dipòsit té una capacitat 

de 500 m3 està semi soterrat i subministra aigua a Bítem, a la Colònia Gasol i a Santa Rosa. La 

diferència de cota del depòsit a la captació és d’1 metre. 

4. Sistema de sanejament 

La xarxa de clavegueram per Bítem és separativa en un 70% i unitària el 30% restant. 

Segons fonts de l’ajuntament té fuites ocasionals i està pendent de renovació. Actualment les 

aigües residuals s’aboquen al marge esquerre del riu Ebre entre dos terrenys agrícoles.  

Per Tortosa, és la mateixa empresa d’abastament, l’EMSP, S.L, realitza el manteniment de 

la xarxa de sanejament fins al col·lector en alta, que és responsabilitat del Consell Comarcal del 

Baix Ebre. L’empresa explotadora de l’estació depuradora d’aigües residuals de Tortosa-

Roquetes és Aqualia i l’Administració actuant és el Consell Comarcal del Baix Ebre.  

5. Altres serveis 

Com serveis i equipaments Bítem consta: d’una casa de jubilats, d’una piscina, d’una pista 

poliesportiva, d’un camp de Fútbol, d’una escola, d’un centre mèdic, d’un restaurant i d’un 

bar.  
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6. Activitat econòmica, agrària i industrial 

Bítem té una economia que es basa principalment en l’exportació de cítric i consta de tres 

magatzems i una cooperativa agrícola. Com segona activitat es comercialitzen flors criades en 

hivernacle i fruites i verdures per als mercats locals. A més del tradicional cultiu de l’oliva i de 

la garrofa.  

Pel que fa a l’activitat industrial, Bítem consta de la Cooperativa Agrícola de Bítem i de la 

Cooperativa de fruita Cugat que es dediquen totes dues al cultiu, collita i selecció de fruita. Així 

doncs, s’ha de comptar amb l’aigua potable per la neteja de la fruita, de les instal·lacions que 

va a parar parcialment a la xarxa de sanejament del municipi.  

7. Accessibilitat 

Per accedir a Bítem es pot accedir per carretera departamental T-301 que passa per 

Tortosa, Bítem, Tivenys i Benifallet. Diversos autobusos connecten Bítem amb Tortosa i 

Alcover. La freqüència d’aquests busos és de 2 a 4 passatges per dia feiner en els dos sentits.  

8. Espais naturals protegits 

Bítem consta de l’Illa d’Audí (formant part del grup d’illes de l’Ebre) que estan incloses en 

el PEIN.  

 

Figura 5. Esquema de les zones del PEIN pel municipi de Tortosa 

9. Bibliografia 

� Agenda 21 del municipi de Tortosa. Ajuntament de Tortosa 

� Wikipedia. Baix Ebre i Tortosa.  

� Institut Cartogràfic de Catalunya. Vissir3: Visualitzador en línia de mapes. 

http://www.icc.cat/vissir3/ 
� Ajuntament de Tortosa. http://www.tortosa.es/ 
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1. Continguts i tasques realitzades 

En aquest annex es descriu el clima de la zona d’estudi i es recullen totes les dades 

meteorològiques de vital importància a l’hora de dissenyar la nostra depuradora. Les 

condicions meteorològiques influeixen directament els processos biològics en que es basen les 

instal·lacions de tractament que dissenyarem. Així doncs, un sistema biològic pot tenir més o 

menys capacitat d’eliminació de contaminants en funció de la temperatura, de l’ irradiació 

solar o del vent, i podem rebre més o menys cabal segons les precipitacions de la zona.  

2. Condicions climatològiques 

El clima del Baix Ebre és Mediterrani de tipus Litoral Sud. La precipitació mitjana anual 

varia entre els 550 mm i 600 mm i els màxims es donen a la tardor mentre que els mínims els 

trobem en època estival. Les temperatures d’hiverns oscil·len entre els 5 i els 11 ºC i els estius 

calorosos entre 20 i 25ºC. Així doncs, l’amplitud tèrmica anual serà considerada de “mitjana”. 

 

Figura 1. Tipus de clima segons l'índex d'humitat thorntwaite 

3. Condicions meteorològiques 

En aquest apartat ens hem basat en les dades dels mapes meteorològics que el 

Departament de Medi Ambient i de l’habitatge posen a la disposició a Internet. S’utilitza el 

programa gratuït Miramón per poder llegir els fitxers.  

3.1. Temperatura 

La temperatura afecta la velocitat d’eliminació de la matèria orgànica que realitzen els 

microorganismes que habiten al reactor biològic de la depuradora. 

Les dades de temperatura registrades a la comarca del Baix Ebre (Observatori de l’Ebre) 

en els últims 30 anys són: temperatura mitjana  17.4ºC; temperatura màxima absoluta 43ºC, 
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temperatura màxima mitjana 22.6ºC; temperatura mínima absoluta -3.3ºC; temperatura 

mínima mitjana 12.1ºC i l’amplitud tèrmica AT 15.9ºC. 

3.2. Precipitacions 

La precipitació dilueix les aigües residuals a tractar i suposa, sobretot, un afluent de més 

volum d’aigua per unitat de temps.  

Les dades de precipitació s’hauran de tenir en compte a l’hora de dissenyar els elements 

de drenatge i de protecció de la planta davant d’un episodi de pluja intensa, sobretot si tenim 

una xarxa unitària.  

Gràcies a les dades de departament de Medi Ambient i d’Habitatge hem obtingut les 

precipitacions mitjanes anuals.  

 

Figura 2. Pluges mitjanes anuals 

Sinó, la precipitació mitjana anual enregistrada per l’observatori de l’Ebre és 528.8 mm, la 

precipitació màxima en 24h és 147.4  i el règim pluviomètric és TPHE. 

El número mitjà de dies de pluja s’eleva a 81 dies. 

3.3. Vent 

La direcció i la intensitat del vent serveixen per determinar un millor emplaçament de la 

depuradora amb l’objectiu principal d’evitar que les males olors arribin al nucli de població. 

Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, els vents predominants a la zona 

estudiada tenen una velocitat mitjana de 20km/h en les direccions Nord a Nord-oest a l’hivern 

i sud sud-est a l’estiu. El vent es un factor problemàtic en aquesta zona i s’haurà de tenir en 

compte a l’hora de seleccionar l’emplaçament de la planta (cas del llagunatge on els grans 

onatges que poden erosionar les instal·lacions, per exemple). 
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Figura 3. Vents mitjans a 60 metres 

Les terres baixes de l’Ebre tenen unes característiques meteorològiques pròpies que es 

deriven, principalment, de la peculiar circulació dels vents.  

3.4. Irradiació mitjana anual 

 

Figura 4. Irradiació solar de la zona estudiada 

Bítem es troba en un zona amb una irradiació mitjana anual entre 14 i 15 MJ/m2. 

3.5. Evapotranspiració 

L’evaporació es un factor que influeix de manera important en l’evaporació de l’aigua del 

sistema i en alguns casos l’evaporació és important i és necessari tenir-ho en compta a l’hora 

de dissenyar un sistema de tractament.  

El mapa següent mostra les regions tèrmiques i amb l’evapotranspiració potencial de cada 

una. Bítem es troba en la regió Mesotèrmica III i amb una evapotranspiració potencial força 

elevada.  
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Figura 5. Evapotranspiració de la zona estudiada 
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1. Continguts i tasques realitzades 

En aquest annex es presenta l’aixecament topogràfic de la zona d’estudi amb l’objectiu 

d’evitar problemes en l’execució de l’obra de l’EDAR.  

Degut al fet que estem realitzant un projecte de fi de carrera, no disposem dels mitjans 

per realitzar un aixecament topogràfic actual i hem hagut de consultar la bibliografia existent. 

Així doncs, hem utilitzat el mapa topogràfic digital de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a 

escala 1:5000. 

Existeixen aixecaments topogràfics de la zona realitzats per l’Ajuntament però els fitxers 

CAD no han estat recuperables.   

2. Plànols topogràfics 

El plànol topogràfic correspon al plànol número 3 d’aquest projecte i s’han utilitzat els 

mapes topogràfics a escala 1:5000, concretament els fulls 250-151 i 249-151. 

3. Bibliografia 

� Institut Cartogràfic de Catalunya. http://www.icc.cat/vissir3/ 
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1. Contingut i tasques realitzades 

En aquest annex es descriuen les característiques geològiques i geotècniques dels 

terrenys on s’estudia implantar el col·lector que recull l’aigua del nucli de Bítem i també, dels 

terrenys que ocuparà l’estació depuradora amb l’objectiu de fer certes recomanacions pel 

disseny i la construcció de l’obra.  

Les tasques realitzades per obtenir l’ informació d’aquest annex han estat en un primer 

temps, la consulta de mapes geològics de la zona (Mapa geològic de Catalunya a escala 

1:50000 de l’ Institut Geològic de Catalunya) i el mapa geotècnic general que publica l’Institut 

Geològic i Miner d’Espanya (IGME).  

En un segon temps, presentem un estudi geològic i geotècnic facilitat per l’Ajuntament de 

Tortosa i realitzat pel ‘ Centre català de Geotècnia’. 

2. Objecte de l’estudi 

En aquest estudi s’ha dut a terme l’exploració i estudi geotècnic dels terrenys on s’ubicarà 

la EDAR, sud-est del nucli urbà de Bítem al terme municipal de Tortosa, amb la finalitat 

d’investigar les característiques geotècniques i naturalesa del subsòl. 

Els objectius del present estudi són: 

� Estudiar de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat del subsòl a 

diferents profunditats.  

� Estudiar de les diferents profunditats de fonamentació. 

� Determinar  les càrregues admissibles 

� Calcular els assentaments previsibles. 

� Conèixer la profunditat a què es localitza el nivell freàtic. 

Amb aquesta finalitat s’han realitzat un conjunt de treballs i assajos segons les Normes de 

la NTE – CEG (BOE 20-12-75 i BOE 27-12-75).  

3. Antecedents 

Bítem se situa a la vall del riu Ebre. En la figura 1 es mostra un detalla ampliat del mapa 

geològic a escala 1:50 000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya del nucli de Bítem. 
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Figura 1. Geologia del nucli de Bitem 

Segons el mapa, Bítem es trova en les unitats geològiques E_Qt1 i E-Qt2. Segons la 

llegenda tenim: 

 

 

Pel que fa la geotècnia, la figura 2 és una vista del mapa número 41 del mapa geotècnic 

general publicat per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.  

 

Figura 2. Mapa geotècnic general. 



 ANNEX 5. Estudi geològic i geotècnic 

  

4       Novembre 2013 

 

El color verd de la zona, indica condicions de construcció favorables. Així doncs, veiem 

que Bítem es troba entre el color verd i vermell (dependrà del terreny escollit). Els punts de 

menor mida indiquen problemes de tipus geomorfològics i geotècnics i els punt més grossos, 

indiquen problemes de tipus geotècnic.  

S’haurà doncs, d’escollir un terreny que es trobi dins la zona puntejada de color verd.  

4. Treballs realitzats 

4.1. Estudi geològic 

S’ha realitzat un estudi geològic de la parcel·la així com de les zones pròximes i una 

cartografia general, les dades i observacions del qual s’han contrastat amb els mapes geològics 

de la zona (mapa geològic de l’IGME escala 1:50000 presentat en el primer apartat d’aquest 

Annex). 

S’han cartografiat els materials que afloren en talussos de la zona estudiada i les 

proximitats.  

4.2. Sondejos 

S’han realitzat 4 sondejos de 6 a 7 metres de profunditat i s’han totalitzat 25 metres 

lineals d’investigació. 

Els sondejos s’han dut a terme per mitjà dels mètodes de rotació i penetració a pressió i 

s’han extret mostres representatives de cada nivell travessat. 

La sonda que s’ha utilitzat és una TECOINSA TP-50 amb barnillatge de 90 mm de diàmetre.  

4.3. Test estàndard de penetració 

S’han efectuat 9 assajos de penetració en les diverses capes que s’han travessat. L’assaig 

s’ha realitzat amb penetròmetre extractor de mostres bipartit de 2’’ de diàmetre segons les 

normes següents: 

� Pes de la maça de penetració: 63,5 kg 

� Alçada de la caiguda: 76,2 cm 

� Interval de penetració: 30,5 cm 

4.4. Test estàndard de penetració 

En els sondeigs es prenen mostres dels diferents nivells travessats. La presa de mostres es 

realitza amb els estris de l’extracció de mostres inalterades o de l’assaig estàndard de 

penetració, o bé dels materials extrets directament mitjançant l’enfilall de perforació. Seguint 

la nomenclatura de la Norma NTE – CEG “Estudis geotècnics” (BOE 20 i 27 de desembre 1975), 

les mostres són del tipus: 
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Tipus de mostra 
NTE-CEG 

Denominació Mètode d’extracció Característiques 

I Inalterada (I) 
Tub de presa de mostres de 
paret gruixuda de 5,9 cm de 

diàmetre 

Manté inalterades les 
propietats mecàniques del 

terreny en el seu estat natural. 

III Representativa (S) 
Tub de presa de mostres 

bipartit de l’assaig SPT 
Manté inalterada la humitat del 
terreny en el seu estat natural. 

IV Ripis ® 
Mitjançant l’ascensió d’una 

hèlix 
Mostra la naturalesa del 

terreny. 
Taula 1. Test estàndard de penetració 

Cada grau avarca les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre de tipus de 

mostres que obtenim depenen del tipus de campanya de reconeixement (en funció de 

l’objectiu de l’estudi) i de les exigències del terreny. 

En el nostre cas s’han pres dues mostres tipus (III). La mostra assajada correspon al 

sondeig i profunditat següent: 

Sondeig Profunditat Mostra Tipus 

I 1,0 m m-1 III 

III 4,0 m m-2 III 

Taula 2. Mostres analitzades 

Les mostres han estat portades directament al laboratori en un termini màxim de 24 

hores després de realizar l’estudi de camp, per tal que siguin emmagatzemades i conservades, 

fins el moment de realizar els assaigs, segons la Norma UNE 103100/95. 

4.4.1. Descripció de les mostres 

Totes les mostres emmagatzemades al laboratori són revisades per un geòleg amb la 

finalitat de completar la informació recollida al camp i programar la campanya d’assaigs de 

laboratori. Les mostres s’inclouen dins el tub estratigràfic del sondeig. 

4.5. Assaigs de laboratori 

Un cop s’han reconegut les mostres es realitzen els talls geològics previs del terreny i 

segons aquests es programa una sèrie d’assaigs en funció dels diferents nivells travessats, dels 

objectius de l’estudi i exigències del material.  

Amb els assaigs del laboratori es vol, principalment, conèixer les característiques físiques 

dels materials i poder agrupar-los segons el seu comportament. També s’examinen les 

característiques químiques dels sòls en cas que es tinguin indicis que aquests puguin ser 

agressius o experimentar canvis volumètrics. 

Els assaigs mecànics es realitzen amb la finalitat de conèixer els valors més característics 

de resistència i així poder determinar els paràmetres fonamentals que intervenen a les 

conclusions de la memòria. Tot el conjunt de dades obtingudes al laboratori ajuden a definir 

les formes més idònies de fonamentació. 

En línies generals, es distingeixen els següents grups d’assaigs: 

� Estat natural (humitat i densitat) 
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� Identificació (granulometria, límits d’Atterberg, pes específic relatiu, etc.) 

� Químics (contingut en matèria orgànica, sulfats solubles, carbonats, pH, etc.) 

� Mecànics de resistència (compressió simple, tall directe, triaxial, vanetest, etc.) 

� Mecànics de deformabilitat (edòmetre, expansivitat Lambe, pressió d’inflament, 

inflament lliure, etc.) 

4.5.1. Descripció i objecte dels assaigs de laboratori 

� Assaig d’humitat (UNE 103300/93) 

Es determina la humitat d’una mostra de sòl assecant-la en estufa, i obtenint un valor de 

la relació entre la massa d’aigua que perd el sòl quan s’asseca respecte de la massa de sòl 

sec.  

� Límits d’Atterberg (limit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 103104/93) 

Determinen la plasticitat i consistència del sòl fins a certs límits sense trencar-se i 

mitjançant aquests es pot aproximar el comportament del sòl en diferents èpoques. 

També ens indica el grau de compressibilitat del sòl. Es un assaig bàsic per classificar el 

sòl. En cas de no poder determinar els límits es diu que el sòl és “no plàstic” (NP). 

� Anàlisi granulomètric per tamissatge (UNE 103101/95) 

Determina les diferents mides de les partícules que formen el sòl i s’expressa en tant per 

cent que passa pels diferents tamisos utilitzats, fins el tamís UNE 0,8. Si interessessin les 

mides inferiors, s’hauria de completar amb el procediment de granulometria per 

sedimentació (UNE 103102). Es un assaig bàsic per classificar el sòl. 

4.5.2. Assaigs realitzats a l’estudi 

El tipus, Norma i número d’assaigs realitzats es descriu en el següent quadre: 

Grups d’assaigs Assaig Norma Nb d’assaig 

Estat natural Humitat UNE 103300/93 2 

Identificació 
Granulometria UNE 103300/93 2 

Límits d’Atterberg 
UNE 103103/94 – 

130104/94 
2 

Taula 3. Assaigs realitzats 

Per classificar els sòls s’han utilitzat els sistemes USCS (Casagrande modificat), el donat 

per l’American Highway Research Board i l’índex de grup.  

En aquest cas la zona estudiada es troba dins de la ‘zona sísmica 0’ que implica una 

sismicitat mitja a baixa, entre la isosista de grau V-VI. 

Per al terme municipal de Bítem es considera un valor d’acceleració sísmica bàsica 

ac=0,04 g, essent g l’acceleració de la gravetat, i un coeficient de contribució de k=1. 
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5. Geologia 

5.1. Característiques geològiques 

El solar estudiat es troba a Tivenys. Aquesta zona té un estructura geològica determinada 

per la unió de la part meridional de les serralades costero-catalanes i la zona sud-oriental del 

sistema ibèric. La unió es produeix a través dels massissos del Montsià i de Godall. 

El sector està format per grans formacions terciàries (formades per estrats de calcàries, 

dolomies i margues). 

Superficialment s’han format dipòsits quaternaris amb l’encaixament de l’actual xarxa 

hidrogràfica. També s’han trobat formacions de terres i localment reompliments d’origen 

antròpic. 

5.2. Descripció de la zona 

La zona estudiada queda al sud-est del nucli urbà. Tot el sector correspon a una zona 

agrícola i el terreny està format de plataformes subhoritzontals en les que hi ha plantats 

garrofers on la zona de terreny està coberta de llims sorrencs amb graves soltes en alguns 

punts es pot observar l’estructura i disposició dels materials de subsòl. 

La sondeigs realitzats s’han efectuat en les cotes següents: 

Sondeig Cota 

S-1 34,9 m 

S-2 37,1 m 

S-3 34,6 m 

S-4 32,4 m 

Taula 4. Sondeigs realitzats 

5.3. Característiques geotècniques 

Al reconeixement geològic dels afloraments dels talussos existent a la zona, i amb les 

dades dels sondeigs, s’han distingit els següents nivells geotècnics: 

� CAPA H: 

Correspon al nivell més superficial de terres i està format per llims sorrencs, barrejats 

amb restes d’arrels i graves heteromètriques soltes. Es un nivell de terres remogudes, 

esponjades i de baixa resistència.  

Aquesta capa no supera els 50 cm de gruix i es recomana no recolzar cap element de la 

fonamentació en ella, degut al seu elevat grau de deformació. 

� CAPA A: 

Es localitza per sota de la capa de sòl remogut (capa H) i correspon a una sèrie de llims 

carbonatats, sorrencs, de coloració marró clara amb tonalitats blanquinoses. Entre 

aquests materials hi ha una proporció important de graves. Aquestes són principalment 

de calcària i de mides heteromètriques. Tendeixen a disposar-se passades i nivells 

tabulars horitzontals de bona continuïtat lateral. 



 ANNEX 5. Estudi geològic i geotècnic 

  

8       Novembre 2013 

 

En profunditat augmenta la mida de les graves, així com la seva proporció, arribant a ser 

més abundants que la fracció de fins. 

En general, la capa es presenta cabonatada, cosa que dóna compacitat al conjunt. Les 

zones amb més presència de graves semi cimentades, formant petites crostes dures. 

Entre els nivells tabulars de graves disposen nivells lenticulars de llims sorrencs e colors 

marró rogenc, amb grava molt dispersa.  

En conjunt són materials cohesius, amb nivells granulars ben empaquetats, de baixa 

humitat i bona resistència. d’aquesta capa s’ha comprovat un gruix de 6 m. 

En aquesta capa s’ha assajat la mostra m-1 i m-2, on s’han obtingut els següents 

resultats: 

Composició Llims amb nivells de graves heromètriques 

Tipus de sòl SM, CL-ML i A-6, A-4  

Plasticitat Nul·la a baixa (IP=5,9) 

Humitat Mitja (Wn=9,9%, 14,4%) 

Resistència 
Als assaigs SPT s’assoleixen valors de 20 a 40, arribant al rebuig 

(N>100) en profunditat 
Taula 5. Resultats capa A 

5.4. Nivell freàtic  

En el dia en què s’ha realitzat l’estudi de camp no s’ha trobat nivell d’aigua en cap de les 

perforacions que s’han efectuat.  

6. Resum i conclusions 

6.1. Profunditat de fonamentació i càrregues admissibles 

La pressió admissible en els fonaments ve limitada per dos factors que no tenen una 

relació determinada entre ells, per tant han de considerar-se separadament: 

Seguretat davant l’enfonsament del fonament per trencament del terreny, que depèn de 

la resistència d’aquest al trencament per cisalla. 

Seguretat davant de la deformació o assentament excessiu del terreny, que pot perjudicar 

l’estructura i que depèn, a més de la compressibilitat del terreny, de la profunditat de la zona 

interessada per la càrrega en funció de l’àrea carregada i de la tolerància de l’estructura als 

assentaments diferencials. 

Per a sòls cohesius, les càrregues admissibles venen donades per les fórmules: 

Per a sabates quadrades 
 

Per a sabates continues  
 

Per a sabates rectangulars  on B és amplada i L longitud 

Taula 6. Càrregues admissibles 
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Les càrregues admissibles es calcules aplicant a les càrregues de trencament un coeficient 

de seguretat GS=3. 

Per a sòls granulars, les càrregues admissibles venen donades: 

per B > 1,25 m 

 per B < 1,25 m 

On N és el nombre de cops del S.P.T, S són els assentaments màxims en polzades i B 

l’ample de la sabata en peus. 

Per calcular la tensió de treball d’una fonamentació d’un terreny, Terzaghi va calcular una 

fórmula que té en compte el grau de confinament del fonament: 

 

On  és la càrrega d’enfonsament, Q la sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació, B 

l’ample de la sabata, C la cohesió del terreny de fonamentació i , ,  els factors de 

capacitat de càrrega. 

6.1.1. Fonamentació directa 

Aplicant les expressions anteriors s’obté una càrrega admissible per les diferents capes 

descrites anteriorment: 

Capa Tipus de sòl V: lor d’N  sabata 

correguda 

 sabata 

aïllada 

S-1 Cohesiu --- No recolzar No recolzar 

S-2 Cohesiu/granular 28-35 2,0 kg/cm2 2,5 kg/cm2 

Taula 7. Resultats sondeig 

,Aquestes càrregues es refereixen a la ruptura per esforç tallant, sense tenir en compte la 

magnitud de l’assentament. 

6.2. Assentaments previsibles 

Els assentaments es calculen segons la fórmula: , on Q és la sobrepressió 

mitjana aplicada al terreny, h és el gruix de l’estrat compressible i E el mòdul d’elasticitat.  

Les càrregues anteriors s’han calculat per un assentament inferior a 1,5 cm. 

6.3. Ripabilitat 

Pel seu grau de duresa, el sòl podrà ser excavat amb màquines ordinàries de moviment de 

terres, sense necessitat de preveure condicions especials.  
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6.4. Sismicitat 

S’han analitzat globalment les característiques sísmiques de la zona, seguint la ‘Norma de 

Construcció Sismorresistent’.  

 

Figura 3. Intensitat sísmica, ICC.  

En aquest cas la zona estudiada es troba dins la zona sísmica ‘0’. Això implica una 

sismicitat mitja-baixa, entre la isosista de grau V-VI. 

Per al terme municipal de Bítem es considera un valor d’acceleració sísmica bàsica de 

ac=0,04g (g=acceleració de la gravetat), i un coeficient de contribució de k=1. 

6.5. Recomanació final 

En base als sondejos realitzats i  a la interpretació donada entre ells, suposant unes 

relacions geològiques normals, s’han diferenciat dues capes anomenades H i A, les 

característiques geotècniques de les quals es defineixen en el capítol anterior. 

La capa H correspon a un sòl vegetal format per llims sorrencs amb restes d’arrels i graves 

soltes. La capa A la formen una sèrie de llims carbonatats amb sorres i graves organitzades en 

nivells tabulars, ben empaquetats que s’alternen amb nivells tabulars de llims sorrencs de 

color marró rogenc. 

Es sanejarà la capa de sòl vegetal i els fonaments es recolzaran directament als materials 

de la capa A. 

La millor solució serà una fonamentació directa mitjançant sabates encastades a la capa A 

i dimensionades per transmetre al terreny tensions màximes de treball de 2,5 kg/cm2 si són 

sabates aïllades i tensions de 2,0 kg/cm2 pel cas de sabata correguda. 

Pel càlcul de l’estabilitat dels talussos es prendran els següents paràmetres geotècnics: 
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Paràmetres Capa H Capa A 

Cohesió aparent kg/cm2 0,05 0,17 

Densitat mitja T/m3 1,85 2,02 

Angle de fregament intern 24º 29º 

Taula 8. Paràmetres geotècnics 

A la zona on es construirà el nou col·lector, que circularà paral·lel al camí d’accés al 

cementiri, s’observen els materials de la capa A. 

El col·lector tindrà una longitud aproximada de 800 metres, i un desnivell d’uns 19 metres. 

Per l’excavació del col·lector, es trobaran petits gruixos de terres sobreposades del camí 

per anivellar la zona, i podran aparèixer problemes puntuals d’excavació degut a la poca 

cohesió dels materials més superficials. 
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1. Contingut i tasques realitzades 

En aquest annex, recollirem tota l’ informació lligada als riscs d’inundació de la zona 

d’estudi. S’ha de tenir en compte que la planta se situarà a proximitat del riu Ebre i que és una 

zona històricament afectada per les inundacions degudes a les crescudes del riu.  

Per a realitzar aquest annex ens hem basat principalment en el pla INUNCAT que 

determina el nivell de risc d’inundació de cada municipi i la cartografia de zona inundable  de 

l’ACA 

2. Risc d’inundació 

La població de Bítem se situa al marge esquerre de l’Ebre, a poca alçada sobre el nivell 

habitual de l’Ebre. Històricament s’han produït periòdiques inundacions de diversa 

importància en la població. Donat el tipus d’obra del que es tracta s’ha considerat acceptable 

garantir la no inundabilitat de la instal·lació enfront avingudes de 100 anys. Per tant, basant-

nos en la informació que proporciona el INUNCAT, s’ha comprovat que la seva situació 

compleix aquest requisit, tal i com es pot veure en el plànol adjunt de la pàgina següent. En 

aquest cas, es pot dir que, els terrenys de l’EDAR també queden fora de la delimitació enfront 

avingudes de període de retorn de 500 anys. 

 

Figura 1. Probabilitat d'inundació (T=100 anys) de la zona d'estudi 
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1. Contingut i tasques realitzades 

En aquest  annex s’ha realitzat un estudi de la població per estimar les necessitats de la 

planta de depuració d’aigua residual per un període horitzó de 25 anys (llei europea). Tenint 

en compte que l’àmbit d’aquest projecte és la EMD de Bítem, calcularem la població previsible 

l’any horitzó que ens permetrà dissenyar l’EDAR que cobrirà les necessitats actuals i futures.  

Les principals fonts d’aquest annex Aquest annex ha estat redactat gràcies a les dades 

transmeses per l’ajuntament de Bítem i a la base de dades del IDESCAT (Institut d’Estadística 

de Catalunya), INE (institut nacional d’estadística) i el POUM del municipi de Tortosa (Bítem) 

2. Població de Bítem 

2.1. Població fixa 

Entenem per població fixa, la població empadronada al municipi. Segons dades de 

l’Institut Nacional d’Estadística, Bítem consta de 1172 habitants empadronats al terme de 

Bítem a finals de 2012. L’Ajuntament assegura que hi ha entre 200 i 250 persones que viuen 

disseminades pel terme (sobretot granges) que no estan lligades ni a la xarxa d’abastament ni 

de sanejament de la zona. Així doncs, parlem d’una població fixa de 970 habitants.  

La població s’ha mantingut estable en els últims 10 anys i les fluctuacions han estat febles. 

A més a més, en termes de planificació urbanística, Bítem depèn del municipi de Tortosa i els 

plans de creixement de la EMD estan definits en el POUM de la capital del Baix Ebre. Desprès 

d’una revisió del POUM, no hi h previstes cap construcció significativa que incrementaria la 

població.  

Tot i que la població s’ha mantingut estable, hem analitzat el percentatge d’increment 

mitjà anual relatiu dels últims 10 anys i resulta en 0,26%. 

Any Població Increment % Increment 

2000 1134 
  

2001 1123 -11 -0,98% 

2002 1116 -7 -0,63% 

2003 1102 -14 -1,27% 

2004 1088 -14 -1,29% 

2005 1112 24 2,16% 

2006 1139 27 2,37% 

2007 1152 13 1,13% 

2008 1183 31 2,62% 

2009 1179 -4 -0,34% 

2010 1154 -25 -2,17% 

2011 1167 13 1,11% 

2012 1172 5 0,43% 
Taula 1. Evolució de la població de 2000 a 2012. Font: IDESCAT. 

Per estimar la població fixa a l’any horitzó utilitzarem: �� = �� · (1 + 	)�, on �� és la 

població total a l’any horitzó (a), �� és la població a l’any base (sense la població estacional), 

en el nostre cas l’any 2012, r és l’increment mitjà de població per any (0,26%) i a l’any horitzó 

que en el nostre cas utilitzarem 25 anys.  
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Així doncs, arribem a �� = �� · (1 + 	)� = 970 · (1 + 0.0026)��	~		����	��������  

2.2. Població estacional 

L’Ajuntament assegura que hi ha aproximadament uns 50 habitants estacionals, sobretot 

en cap de setmana (segones residències). No es preveu un increment de població estacional en 

els anys a venir, més aviat el contrari (segons dades de l’Ajuntament). Així doncs, considerarem 

una població estacional a l’any horitzó de 50 habitants.  

D’altra banda, existeix la colònia Gasol recentment habilitada i que pot acollir grans grups 

d’estudiants o visitants.    

3. Activitat comercial i industrial 

Hi ha dues activitats industrials, la Cooperativa Agrícola de Bítem i la Cooperativa de fruita 

Cugat. Les dues activitats es dediquen al cultiu, collita i selecció de fruita, i el consum d’aigua 

de la xarxa d’aigua potable és únicament per la neteja de la fruita i neteja d’instal·lacions. No 

totes les aigües consumides van a parar a la xarxa ja que no tots els punts d’abocament estan 

connectats.  

4. Activitat agropecuària 

 Segons l’ajuntament, hi ha 7 granges que pertanyen al nucli de Bítem. Les 7 estan en 

punts allunyats del nucli urbà de Bítem, tenen pous propis per la captació d’aigua i no estan 

connectades a la xarxa de clavegueram ja que en la zona ocupada la connexió no és viable.  

5. Planificació urbanística 

La planificació urbanística de Bítem depèn del POUM de Tortosa. De totes maneres, no es 

preveu cap actuació de gran magnitud que pugui tenir un efecte al creixement de la població 

que l’allunyi de l’estimat a l’apartat 3.2.  

6. Població de disseny 

Tenint en compte totes les dades presentades, parlem d’una població de disseny: 

La població de disseny inclou: la població fixa, l’increment màxim de la població que es 

preveu per l’any horitzó (25 anys) i la població estacional. 

 

Tipus de població Actual Horitzó 

Població fixa 970 1035 

Població estacional 50 50 

Població total 1020 habitants 1085 habitants 

Taula 2. Població de disseny actual i horitzó (25 anys) 

Així doncs, la població de disseny que utilitzarem és de 1085 habitants.  
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1. Contingut i tasques realitzades 

En aquest annex s’estima el cabal d’aigües residuals i la seva qualitat, és a dir, i la 

quantitat i la concentració dels diferents contaminants. Com ja hem dit abans, determinar les 

característiques de l’aigua residual a depurar és bàsic per dimensionar els processos de l’EDAR. 

El caudal i la qualitat influeixen de diverses maneres el dimensionament de cada procés a 

implementar a la depuradora.  

Un estudi ha estat realitzat per l’Ajuntament de Tortosa, encarregat de la gestió de 

l’aigua a Bítem i els resultats seran presentats en aquest annex.  

Aquest estudi es basa en la presa de mostres i aforaments dels cabals de les aigües 

residuals i en la caracterització d’aquestes aigües.  

2. Abast dels treballs 

Els treballs de camp han consistit en la realització de tres dies d’aforament de cabals i 

presa de mostres en l’únic punt d’abocament de Bítem.  

Els cabals obtinguts en el punt d’abocament durant els treballs de camp s’han fet servir 

per composar una mostra integrada al final del dia de forma que, el volum integrat, sigui 

proporcional al cabal circulant. 

El programa de mostreig de les aigües residuals ha consistit en la presa de set mostres 

parcials en el punt d’abocament considerat, entre les 07:40 i les 19:40 hores, amb 

determinació dels cabals i dels paràmetres mesurats “in situ” (temperatura, pH i 

conductivitat). Les mostres parcials recollides es conserven refrigerades i al final del dia s’obté 

una única mostra integrada del punt d’abocament. La integració es fa en proporció al cabal 

circulant al llarg del dia. 

3. Descripció del punt de mostreig 

El poble de Bítem disposa d’un únic punt d’abocament que desemboca al marge 

esquerre del riu Ebre. 

La sortida final del col·lector que porta la totalitat de les aigües residuals del municipi es 

troba moltes vegades inundada pel riu Ebre (segons informacions del responsable de medi 

ambient). El col·lector de sortida té un diàmetre de 45 cm. 

La presa de mostres i l’aforament dels cabals es van realitzar en una arqueta de registre 

just abans de la sortida final on hi circulava la totalitat de les aigües residuals que s’aboquen 

posteriorment al riu procedents de la població de Bítem. 

L’accés al punt d’abocament es realitza per un camí paral·lel al canal del marge 

esquerre de l’Ebre, que s’agafa abans de creuar el pont del canal (camí a l’esquerra abans 

d’arribar al poble de Bítem des de Tortosa i en direcció a Tivenys).  

4. Metodologia 

El mètode d’aforament del cabal del punt considerat es va establir prèviament, 

donades les característiques i com a conseqüència dels treballs de reconeixement. Per 
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l’aforament del punt d’abocament s’utilitza el mètode de volum-temps mitjançant la utilització 

d’un recipient calibrat i un cronòmetre. 

El mostreig es proporcional al cabal circulant en el moment de la visita, mantenint les 

mostres refrigerades durant tot el dia. La periodicitat d’aquest mostreig ha estat de dues 

hores, en una jornada de 14 hores (entre 7h i 19h). Un cop finalitzat, s’ha obtingut una mostra 

integrada del punt de mostreig (proporcional al cabal circulant) i, posteriorment, s’ha distribuït 

en diferents ampolles segons els paràmetres seleccionats.  

Totes les submostres s’han conservat refrigerades d’acord amb els protocols establerts, 

amb la finalitat de no alterar la seva qualitat. Les mostres han estat enviades al laboratori el 

mateix dia i s’ha procedit a la realització de l’analítica.  

En el cas dels paràmetres considerats en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual 

s’aprova el reglament dels serveis públics de sanejament, de la Generalitat de Catalunya, s’han 

aplicat els protocols analítics específics (normes UNE). En la resta de paràmetres, s’han utilitzat 

els protocols analítics habituals en aquest tipus de treballs (bàsicament, Standard Methods de 

l’APHA).  

5. Resultats integrats 

En aquest apartat es fa una estima de la càrrega contaminant mitjana que 

previsiblement arribarà a la EDAR de Bítem.  

Els resultats obtinguts de l’anàlisi són: 

Paràmetre Unitats Punt 1 Punt 2 Punt 3 Mitjana 

Cabal QMD (m3/dia) 111,46 123,55 120,96 118,66 

Amoni Kg/dia 5,91 6,05 7,26 6,41 

DBO5 total Kg/dia 43,96 48,32 75,24 55,84 

DQO total Kg/dia 90,95 97,23 171,88 120,02 

Fòsfor total Kg/dia 1,06 1,07 1,59 1,24 

MES  Kg/dia 39,79 36,69 72,58 49,69 

Nitrogen Kjeld Kg/dia 5,91 5,56 7,98 6,48 

Nitrogen Amoniacal Kg/dia 4,57 4,69 5,69 4,98 

Sulfats Kg/dia 15,27 22,98 22,98 20,41 

Taula 1. Resultats mitjans dels 3 punts de mesura 

S’ha calculat que a la futura planta depuradora de Bítem arribaran al voltant de 120 

m3/dia. D’altra banda, cal fer notar que la càrrega contaminant, generalment, segueix la 

variació del cabal;  de manera que les hores puntes de cabal coincideixen amb una càrrega 

contaminant més elevada i, en canvi, quan els cabals arriben al mínim, la càrrega contaminant 
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també disminueix. Per tant, sabent que aquest estudi s’ha realitzat, exclusivament en horaris 

diürns (presa de mostres entre 7h i 19h), és possible que s’hagi valorat en excés, tant el cabal 

mig diari com la càrrega contaminant que arribarà a l’EDAR. 

En conclusió, i d’acord amb la informació aportada, les característiques mitjanes 

estimades de l’aigua a tractar (en funció de les dades disponibles) són les següents: 

Paràmetre Unitats Valor 

Cabal QMD (m3/dia) 118,66 

Amoni Kg/dia 5,91 

DBO5 total Kg/dia 55,84 

DQO total Kg/dia 120,02 

Fòsfor (P) Kg/dia 1,24 

MES  Kg/dia 49,69 

Nitrogen Kjeld Kg/dia 6,48 

Sulfats Kg/dia 20,41 

Taula 2. Resultats mitjans 

En conjunt, aquestes aigües residuals presenten un càrrega contaminant alta d’origen 

orgànic, per tractar-se d’aigües residuals d’origen urbà, amb un índex de biodegradabilitat bo, 

amb una relació DQO/DBO5 de 2,2.  

De forma orientativa, la càrrega contaminant que arribarà a la futura planta 

depuradora de Bítem procedent d’aquest punt d’abocament, equivaldria a uns 1404 habitants 

equivalents, pel que fa  la matèria orgànica, 552 en relació en MES i, 432 i 310, 

respectivament, en relació al nitrogen i fòsfor total. 

Tenint en compte la Directiva del Consell (91/271/CEE) sobre el tractament d’aigües 

residuals, que estableix que un habitatant-equivalent genera 60 g de DBO5/dia, la càrrega 

contaminant d’origen orgànic que li arribarà a la depuradora serà aproximadament 931 

habitants-equivalent.  

6. Consum d’aigua potable 

Tot i que es disposa d’un estudi de cabals i càrregues de contaminació, s’estimarà el 

volum d’aigua a tractar gràcies a les dades de consum d’aigua per realitzar una comparació. 

La gestió de l’aigua al nucli de Bítem depèn de l’Empresa Municipal de Serveis Públics, 

S.L. de l’Ajuntament de Tortosa. L’EMSP, SL, gestiona la captació, el tractament, el control 

qualitat, el transport i la distribució de l’aigua potable. També és responsable del manteniment 

de la xarxa de sanejament fins al col·lector en alta.  
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Segons les dades facilitades per l’EMSP, SL, l’aigua potable del municipi de Tortosa i de 

les seves EMD provenen de 10 pous. Els 10 pous són captacions de titularitat municipal. Bítem 

està subministrat per l’aigua captada del “Pou de Bítem”.  

La població de Bítem disposa d’aigua potable i les dades del comptador a l’any 2012 

son les següents: 111 610 m3/ any. Considerant que només el 80% d’aquesta aigua passa  a la 

xarxa de clavegueram, obtenim el consum següent: 

111	610
�3
��	

1020	ℎ������� · 365	���
·
1000	�

1	��
· 0.8 = 239.82

�

ℎ�� · ��
~���

�

� ! · 	"# 
 

Aquesta dotació resultat és força elevada pel que fa al consum mitja d’una persona 

(150 l/hab.dia) el que ens fa pensar que dins d’aquest consum hi ha el consum de certes 

indústries. Segons l’ajuntament, les cooperatives de fruita podrien consumir aigua potable per 

a la neteja d’instal·lacions i altres activitats. Ara bé, ens han assegurat que aquesta aigua 

utilitzada per a fins industrials no és abocada a la xarxa de clavegueram i és tractada per 

sistemes propis de depuració. 

7. Cabal de disseny 

Així doncs, per a les bases de disseny es partirà de les dades de l’estudi d’aforament i 

anàlisis existents que em presentat precedentment. Pel que fa a l’increment, Tortosa ha posat 

en marxa un pla de reducció de consum d’aigua. Així doncs, considerarem que el cabal és 

incrementat només per l’increment de la població i no per l’increment de consum.  

Si considerem un cabal mitjà de 4,94 m3/h, obtenim una dotació aproximada de 120 

l·hab/dia. $ =
%&'·()))

*
≈ 120	l · hab/dia. 

Aquesta dada ens permet realitzar els cabals de disseny següents: 

Paràmetre Abreviació  Descripció Actual Horitzó 

Dotació  D (l·hab/dia) Calculada a partir del cabal mitjà horari $ =
%&'·()))

*
≈ 120 120 120 

Població  P(habitants) Dades obtingudes del cens.  1020 1085 

Cabal mitjà 
horari 

QMH (m3/h) Cabal mitjà horari de les aigües residuals en temps sec.  

345 =
6·*

78·()))
 

5,1 5,42 

Cabal 
nominal o de 
disseny. 

QMD (m3/dia) Cabal mitjà horari de les aigües residuals en temps sec. 

346 =
6·*

()))
 

122,4 130,1 

Factor punta 
FP (adim) Valor per defecte. Segons bibliografia, per poblacions > 

1000 h-e FP = 2.5 
2.5 2.5 

Cabal Punta 
Horari 

QPH (m3/h) Cabal màxim que pot entrar a l’EDAR 3*5 = 9: · 345 12,75 13,55 

Cabal mínim QMINH (m3/h) Cabal mínim que pot entrar a l’EDAR. 34;<5 = 0.5 · 345.  2,55 2,71 
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horari 

Cabal de 
dilució 

QD (m3/h) Cabal que pot entrar a l’EDAR en temps de pluja 
36 = 5 · 345 

25,5 27,1 

Taula 3. Cabals de disseny 

8. Càrregues contaminants 

En aquest apartat s’estimarà les càrregues contaminants de les aigües a tractar. Es 

calcularà de 3 maneres diferents per a poder comparar els resultats. Així doncs, s’estudiaran 

les càrregues contaminants de l’EDAR més pròxima, les càrregues contaminants estàndard i les 

càrregues contaminants obtingudes en l’estudi d’anàlisi ja mencionat precedentment.  

8.1. Paràmetres a tenir en compte 

Paràmetre Nom Descripció 

DBO5 
Demanda Biològica 
d’Oxigen 

Contaminació orgànica de les aigües residuals. Es determina a partir del 
consum d’oxigen d’una mostra mantinguda a 20ºC , sense llum, 5 dies.  

DQO 
Demanda Química 
d’Oxigen 

Contingut de matèria orgànica e les aigües residuals que es pot oxiar per 
via química. Es defineix com la quantitat de dicromat consumit per les 
matèries dissoltes i en suspensió. Normalment DQO > DBO5.  

MES o SS 
Matèria en 
suspensió o Sòlids 
en Suspensió. 

Fracció en pes dels sòlids totals que queden retinguts en fer passar l’aigua 
a través d’un filtre de 1 micromètre. 

NT Nitrogen Total Suma del nitrogen total Kjeldahl (amoniacal) el NO3- i el NO2-. Nutrient. 

P Fòsfor 
En forma de fosfats o polifosfats. Nutrient factor important de 
l’eutrofització.  

Taula 4. Paràmetre de les càrregues contaminants 

8.2. Informació de l’EDAR de Tortosa-Roquetes 

L’estació depuradora de Tortosa-Roquetes es va posar en marxa l’any 1998 i es troba 

situada al marge esquerre de l’Ebre. L’empresa Aqualia és l’encarregada de l’explotació de 

l’EDAR mentre que el Consell Comarcal de l’Ebre és l’administració actuant. Com no es disposa 

de dades pròpies del municipi de Bítem, s’ha procedit a analitzar les característiques de l’EDAR 

més pròxima (EDAR de Tortosa-Roquetes) amb la finalitat d’estimar les càrregues 

contaminants per l’EDAR de Bítem. Les taules de la pàgina següent presenten totes les dades 

que s’han recollit.  

Paràmetre DBO5 (mg/l) DQO (mg/l) MES (mg/l) 

DBO5 entrada 300  600 300 

Taula 5. Valors d'entrada de l'EDAR Tortosa-Roquetes 
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Mes MES (mg/l) DQO (mg/l) DBO5 (mg/l) 

Gener 2007 415  835  500  

Febrer 2007 345  878  410  

Març 2007 370  605  293  

Abril 2007 320  648  263  

Maig 2007 280  485  338  

Juny 2007 485  711  335  

Juliol 2007 305  557  295  

Agost 2007 150  446  208  

Setembre 2007 295  586  318  

Octubre 2007 380  816  318  

Novembre 2007 345  826  400  

Desembre 2007 169  671  313  

Mitjana 322  672  333  

Màxim 485  878  500  

Mínim 150 446 208 

Si adoptem aquests valors, amb un QMD = 122,4 m3/dia tenim: 

Paràmetre Concentració (kg ·dia)  Concentració (mg/l) 

QMD = 122,4 m3/dia 

MES 39,4 322 

DBO5 40,8 333 

DQO 82,3 672 

Taula 6. Mitjanes de les càrregues contaminants d'entrada a l'EDAR de Tortosa-Roquetes. Font: Agència 
Catalana de l’Aigua. 

8.3. Concentracions estàndard 

Donat que no es disposen d’altres dades, s’ha cregut convenient d’adoptar els valors 

mitjans de les càrregues de l’afluent de la depuradora de Tortosa-Roquetes. Pels paràmetres 

de nitrogen i fòsfor no es disposa de cap tipus de dades, així que es prendran els valors 

estàndards de la taula següent: 
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Paràmetre Concentració (g/h-e ·dia) 

MES 70 

DBO5 60 

DQO 120 

NTK 11 

PT 1.8 

Taula 7. Càrregues contaminants estàndard. Manual de sistemes de depuració per petites poblacions. 
Ministeri del Medi ambient. 

8.4. Resultats d’anàlisis 

De la campanya d’anàlisi realitzada s’obtenen les següent càrregues contaminants: 

Paràmetre Concentració (kg ·dia)  Concentració (mg/l) 

QMD = 122,4 m3/dia 

Concentració (g/hab/dia) 

P= 1020 habitants 

MES 50 410 49 

DBO5 56 460 55 

DQO 120 980 117,6 

NTK 6,48 53 6,35 

PT 1,24 10 1,21 

Taula 8. Càrregues contaminants obtingudes de l’estudi d’aforament i análisis en el punt d’abocament de 
Bítem 

De la taula extraiem que els anàlisis donen unes càrregues molt pròximes a les 

càrregues estàndard proposades al manual de sistemes de depuració per petites poblacions. 

Donarem doncs com acceptables els resultats obtinguts en l’estudi d’aforament.  

9. Resum de les dades de disseny 

A la taula següent es poden observar les principals dades utilitzades pel 

dimensionament de la nova estació depuradora d’aigües residuals. 

Paràmetre Situació actual Situació de disseny (25 anys) 

Població 1020 1085 

Cabals   

QMH (m3/h) 5,1 5,42 

QMD (m3/dia) 122,4 130,1 
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QPH (m3/h) 12,75 13,55 

QD (m3/h) 2,55 2,71 

QMINH (m3/h) 25,5 27,1 

Càrregues contaminants   

MES (mg/l) 410 410 

DBO5 (mg/l) 460 460 

DQO (mg/l) 980 980 

NTK (mg/l) 53 53 

PT (mg/l) 10 10 

Taula 9. Resum paràmetres de disseny (cabal i càrregues) 

Els valors a respectar presentats per la Directiva europea 91/271/CEE relativa al 

tractament d’aigües residuals per als municipis de menys de 2000 habitants equivalents.  

Paràmetre Concentració 
efluent (mg/l) 

% mínim de 
reducció 

DBO5 25 70 – 90 

DQO 125 40 

MES 30 90 

NTK 15 80 

PT 2 70-80 

                                   Taula 10. Càrregues contaminants de l'efluent i rendiment 
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1. Continguts i tasques realitzades 

Aquest annex té per objectiu estudiar la ubicació i la tecnologia de tractament més 

adequades per a depurar les aigües del municipi de Bítem, tenint en compte diversos factors i 

determinant l’emplaçament i el tractament progressivament.  

Estructurarem aquest annex en tres grans blocs: estudi d’alternatives del sistema de 

tractament (EDAR individual o mancomunada - capítol 2), estudi d’alternatives d’ubicació 

(capítol 3) i estudi d’alternatives del procés de tractament (capítol 4). Es realitzarà un anàlisi 

multi-criteri per a cada un dels blocs.  

Els anàlisis multi-criteri es realitzaran ponderadament de la manera següent:  

�� = ∑ �� · ��
�
�	
  on N és la nota final per cada alternativa, a són els criteris avaluats i p els 

pesos de cada criteri. 

2. Paràmetres de disseny 

Recordem els paràmetres de disseny determinats en els annexes 7 i 8 i que influiran en els 

criteris de selecció.  

Paràmetre Concentració 

efluent (mg/l) 

% mínim de 

reducció 

Concentració 

afluent (mg/l) 

Rendiment per a assolir la 

concentració (%) 

DBO5 25 70 – 90 460 92,5% (Entre 90-95) 

DQO 125 40 980 81.4% (Entre 75-85) 

MES 30 90 410 90.7% (Entre 85-95) 

NTK 15 80 53 60.75% (Entre 55-65) 

PT 2 70-80 10 80% (Entre 75-85) 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Paràmetres de disseny per l'EDAR 

3. Estudi d’alternatives de sistema de tractament 

En aquest bloc s’estudiaran les diferents alternatives de sistemes de tractament. Es 

donarà una nota a cada criteri i un pes amb el qual obtindrem una puntuació final per cada 

sistema. El sistema amb la puntuació més elevada serà el retingut. 

3.1. Alternatives de sistemes de tractament 

En aquesta primera etapa es consideraran 4 alternatives per al tractament d’aigües 

residuals del nucli de Bítem: 

 

Paràmetre Actual Horitzó 

Població (habitants) 1020 1085 

Cabal mitjà diari (m3/d) 122.4 130.1 

DBO5 (mg/l) 460 460 

Habitant-equivalent (h-e) 934 998 
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- Alternativa 0: No realitzar cap actuació, 

- Alternativa 1: Connexió de Bítem a una depuradora ja existent, 

- Alternativa 2: Tractament conjunt amb altres nuclis de la zona, 

- Alternativa 3: Tractament individual per Bítem. 

3.1.1. Alternativa 0: No realitzar cap acció 

La solució 0 consisteix en no realitzar cap tipus d’actuació i per tant, deixar les coses com 

estan actualment. 

L’avantatge d’aquesta alternativa es que no existeixen costs de construcció ni d’explotació 

i manteniment. Ara bé, s’ha de tenir en compte el cost medi ambiental que suposa 

l’abocament d’un volum d’aigües residuals vora 1000 h-e sense tractament previ. 

D’altra banda, s’ha de considerar el risc per la salut, la flora, la fauna que té el fet que 

l’aigua residual abocada circuli en superfície del riu Ebre. L’impacte sobre l’entorn natural, 

social i econòmic seria inacceptable.  

Tot i que l’alternativa 0 és una solució, la deixarem de banda ja que considerem que les 

raons exposades ho justifiquen. Així doncs, no entrarà en el nostre anàlisi multicriteri de 

l’apartat 2.5. 

3.1.2. Alternativa 1: Connexió a l’EDAR més propera 

El PSARU recull que quan la connexió d’un nucli necessiti un col·lector d’una longitud igual 

o inferior a 1 km, no es plantegi la solució pròpia pel nucli d’estudi. En canvi, quan la longitud 

del col·lector necessari per unir el nucli a tractar i l’EDAR més pròxima sigui superior a 1 km, es 

planteja la comparació entre la connexió a un sistema existent o bé, la construcció d’un nou 

sistema de depuració.  

Les dues EDAR existents a proximitat del nucli de Bítem se situen les dues al marge dret 

del riu i son: l’EDAR de Tortosa-Roquetes que assisteix els municipis de Tortosa, Jesús, 

Roquetes i el Raval de Cristo i l’EDAR d’Alcover que assisteix Alcover, el polígon industrial 

d’Alcover i Residencial del Remei). 

En la figura següent es pot veure la situació de Bítem respecte l’EDAR i el traçat del 

col·lector (en verd) que seria necessari per connectar el nucli a l’EDAR a l’EDAR de Tortosa-

Roquetes.  
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Taula 2. Bitem i col·lectors fins l'EDAR de Tortosa 

3.1.3. Alternativa 2: Tractament conjunt amb altres nuclis 

Aquesta alternativa consisteix en la recollida de les aigües de Bítem i de les poblacions 

més pròximes que no tenen un sistema de sanejament propi i tractar-les en una mateixa EDAR, 

és a dir, construir un sistema de sanejament per 1, 2 o 3 nuclis a l’hora amb la finalitat de 

reduir costs.  

Bítem se situa al marge esquerre del riu Ebre i els nuclis més propers són: Tortosa, situat a 

uns 6 km de carretera, Aldover situat a uns 16 km de carretera ja que s’ha de travessar pel 

pont de l’Estat de Tortosa i al marge dret del riu Ebre; Jesús, Roquetes i el Raval de Cristo 

també situats a la dreta del riu Ebre i a uns 8 km de Bítem i, finalment, Campredó situat al 

marge esquerre del riu i a uns 14 km de Bítem. Es considera construir una EDAR amb Els 

Reguers.  

Bítem, Els Reguers i Campredó, tots tres EMD de Tortosa (junt amb Vinallop, en el mapa 

just a l’illa al nord de Campredó) no disposen d’EDAR i les aigües residuals són directament 

llençades al riu Ebre. 
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Al mapa de la figura següent podem observar la situació de Bítem respecte les poblacions 

del voltant. 

 

 

Figura 1. Municipi de Tortosa amb les EMD. 

 

3.1.4. Alternativa 3: Sistema de tractament individual 

Aquesta solució consisteix en tractar les aigües residuals de Bítem en un lloc pròxim als 

punts d’abocament. 

La principal avantatge d’aquesta alternativa és que no resulta necessari construir molts 

metres de canalització apriori per conduir les aigües residuals fins a l’EDAR. 

Una altra opció viable és de canviar el punt d’abocament al medi per raons de terreny 

possibilitant així la construcció d’un col·lector de longitud inferior. 

3.2. Criteris de selecció del sistema de tractament 

A continuació es presentaran i s’avaluaran les diferents alternatives exposades segons 

certs criteris, amb l’objectiu de poder establir quina és l’opció que resulta més favorable per 

tractar les aigües del nucli de Bítem. Els criteris s’avaluen de 1 (pitjor) al 10 (millor). 

3.2.1. Impacte ambiental 

Des del punt de vista medi ambiental s’haurà de tenir en compte la tipologia de les obres 

que es realitzen i els processos d’execució. 

Per l’alternativa 1, es requereix només l’execució d’un col·lector de connexió però s’ha de 

tenir en compte que l’execució portaria a realitzar una plataforma de treball que afectaria els 

boscos de ribera. El fet que el col·lector passi molt pròxim al riu Ebre, comportaria la 

destrucció de la vegetació pròxima al riu cosa que és inacceptable. A més, per fer arribar les 
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aigües a l’EDAR de Tortosa que se situa al marge dret del riu Ebre, s’hauria de travessar el riu 

Ebre amb l’impacte medi ambiental que això suposa. 

Per l’alternativa 2, també es requereix la construcció d’un col·lector de longitud 

considerable sigui quina sigui la EMD amb la que es vulgui construir una EDAR conjunta. A més 

a més, Els reguers, que és l’EDAR més pròxima geogràficament, se situa a l’altra banda del riu 

Ebre i seria doncs, necessari salvar la barrera del riu Ebre de nou. 

Per l’alternativa 3, a diferència de les alternatives anteriors, es preveu un parcel·la 

pròxima al punt d’abocament, així com un punt d’abocament que afecti el menys possible el 

medi ambient, respectant la vegetació de ribera i el PEIN. En aquest criteri, l’alternativa 3 és 

clarament favorable. 

L’impacte ambiental és un punt important per a decidir l’alternativa de tractament de les 

aigües residuals, sobretot en una zona com pròxima al Delta de l’Ebre. A més, els boscos de 

ribera són un punt molt delicat en aquesta zona i són objecte de diversos projectes de 

renovació. Així doncs, a aquest criteri se li donarà un valor de 15/100 punts. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacte ambiental 3 4 7 
Taula 3. Valoració de l'impacte ambiental per les alternatives 

3.2.2. Impacte estètic, visual i acústic. 

Per l’alternativa 1, l’impacte visual i estètic, una vegada acabades les obres seria 

complicat pel fet de travessar el riu Ebre amb el conseqüent problema de l’ integració a 

l’entorn. Sinó els col·lectors estarien soterrats en la seva totalitat. Pel que fa a l’acústic, es 

tracta de col·lectors de gravetat, només el moment de travessar el riu hi hauria problemes de 

soroll de les estacions de bombament, etc que s’haurien d’insonoritzar. 

Per l’alternativa 2, tindríem els mateixos problemes que per l’alternativa 1 en aquest 

criteri. 

Pel que fa l’alternativa 3, el fet de plantejar sistemes de tractament individuals per cada 

una de les EMD podria causar malestar en certes entitats. No obstant, l’ ubicació serà escollida 

tenint en compte l’impacte estètic i visual, així doncs, podria considerar-se que serà el mínim 

possible.  

L’impacte estètic, visual i acústic és també un punt important a valorar ja que de vegades 

no existeix la possibilitat d’ubicar la planta suficientment lluny de les poblacions, amb la qual 

cosa pot originar molèsties als veïns en forma de sorolls, olors o impacte visual de la planta o 

dels col·lectors que no s’integren correctament a l’entorn. El pes que li donem a aquest criteri 

és de 7/100 punts. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacte visual, estètic i acústic 3 5 7 
Taula 4. Valoració de l'impacte estètic, visual i acústic per cada alternativa 

3.2.3. Condicionants hidràulics 

L’alternativa 3 presenta un problema des del punt de vista hidràulic, ja que les EDAR que 

desserveixen els petits nuclis són menys flexibles a l’hora d’absorbir els cabals punta i les 
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càrregues importants. Per tant, s’haurà de sobre dimensionar les depuradores per fer-les més 

flexibles i fiables 

Aquest criteri té relativa importància degut a les possibilitats tècniques per dotar les 

plantes de l’ instrumentació i mecanismes d’autocontrol que proporcionen la flexibilitat i 

fiabilitat necessaris. El pes assignat és de 4/100 punts. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Condicionants hidràulics 8 6 5 
Taula 5. Valoració dels condicionants hidràulics per cada alternativa 

3.2.4. Costs de construcció 

Per valorar els costs de construcció s’intentarà fer una estimació del cost total de la 

construcció. 

Per l’alternativa 1, és necessari un col·lector d’uns 6 km amb 120 pous de registre (un pou 

cada 50 m i un en cada canvi de direcció), una estació de bombeig i la millora de camins i 

accessos: 

Unitat Preu Amidament Import 

Col·lector 120 €/m 6000 720 000 € 

Pou de registre 600€/unitat 120 72 000 

Estació de bombeig 17 500 €/unitat 1 17 500 

Millora camins 20 000 € 1 20 000 

TOTAL   829 500 
Taula 6. Estimació pressupost costos de construcció Alternativa 1 

Per l’alternativa 2, és necessari un col·lector d’uns 8 km (considerem els reguers, la més 

pròxima) amb 160 pous de registre (un pou cada 50 m i un en cada canvi de direcció), una 

estació de bombeig i la construcció de l’EDAR (els 400 h-e d’Els Reguers): 

Unitat Preu Amidament Import 

Col·lector 120 €/m 8000 m 960 000 € 

Pou de registre 600€/unitat 160 96 000 € 

Estació de bombeig 17 500 €/unitat 1 17 500 € 

EDAR 400 €/h-e 1000 + 400 560 000 € 

TOTAL   1 633 500 € 
Taula 7. Estimació pressupost costos de construcció Alternativa 2 

Per l’alternativa 3, és necessari un col·lector d’uns 0,8 km (considerem els reguers, la més 

pròxima) amb 16 pous de registre (un pou cada 50 m i un en cada canvi de direcció), una 

estació de bombeig i la construcció de l’EDAR (els 400 h-e d’Els Reguers): 

Unitat Preu Amidament Import 

Col·lector 120 €/m 1000 m 120 000 € 

Pou de registre 600€/unitat 20 12 000 € 

Estació de bombeig 17 500 €/unitat 2 35 000 € 

EDAR 400 €/h-e 1000  400 000 € 

TOTAL   567 000 € 
Taula 8. Estimació pressupost costos de construcció Alternativa 3 
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Els costos de construcció són de gran importància ja que els recursos disponibles 

actualment són escassos. Per això es considera, en aquesta etapa de la selecció, un factor 

determinant. El pes assignat és de 22/100 punts. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costs de construcció 6 3 9 
Taula 9. Valoració dels costs de construcció per cada alternativa 

3.2.5. Costs de manteniment i explotació 

L’estimació dels costs d’explotació i manteniment es realitza en base als costs fixes 

(independents dels volums tractats) i els costs variables (depenen directament dels volums 

tractats). Els costs fixes contemplen els costs de personal, energia elèctrica i administració, 

entre altres mentre que els costs variables recullen els cost d’energia elèctrica produïts per 

puntes de treball, ús de reactius i retirada i transport de residus. 

Per tant, per poder calcular els costs de manteniment i explotació que requerirà cada 

alternativa, s’ha d’estimar les necessitats de personal, material, energia i manteniment. 

Segons la bibliografia, es considerarà que per un sistema de filtre percolador els costs 

d’explotació són de 25€/h-e per any (Manual para la implantación de sistemas de depuración 

para pequeñas poblaciones).   

Criteri Alternativa 1 

(Bombeig) 

Alternativa 2 

(1000 + 400) h-e 

Alternativa 3 

1000 h-e 

Costs d’explotació I manteniment 10 000 € 35 000 € 25 000 € 
Taula 10. Cost anual de manteniment i explotació per cada alternativa 

Aquest criteri s’ha considerat, en aquesta etapa de selecció d’alternatives, tan important 

com els costs de construcció. Es molt important construir una EDAR amb costs d’explotació i 

manteniment baixos, a més fàcilment assimilables per les poblacions per les quals es 

construeix l’EDAR. Tot i això, encara que construïm una EDAR per Bítem, no s’ha d’oblidar que 

Bítem és una EMD de Tortosa i l’EDAR seria competència d’aquesta darrera. 

A aquest criteri se li dóna una pes de 22/100 punts. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costs de manteniment I explotació 8 4 6 
Taula 11. Valoració dels costs de manteniment i explotació per cada alternativa 

3.2.6. Afectació de l’entorn 

Pel que fa a la necessitat de sòl, l’alternativa 1 no requereix quasi bé sòl expropiat, només 

sòl en servitud de pas.  

En les alternatives 2 i 3, s’ha de tenir en compte que tots els terrenys situats prop del nucli 

de Bítem estan cultivats amb la qual cosa l’ocupació del terreny es un condicionant important. 

En aquest aspecte , l’alternativa 2 presentarà un major inconvenient encara ja que al tractar-se 

d’una EDAR de majors capacitat, la superfície necessària encara serà major. 

Aquest criteri engloba l’afectació a l’entorn i la superfície necessària, factor molt 

determinant ja que ens trobem en una zona on l’agricultura és una de les activitats 

econòmiques principals. Degut a això, hi ha la necessitat d’ocupar el menor espai possible per 
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reduir les repercussions socials i econòmiques de l’entorn. A aquest criteri se li donarà doncs 

un valor de 22/100 punts al mateix nivell que els costs de construcció i de manteniment i 

explotació.  

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Afectació de l’entorn 7 5 7 
Taula 12. Valoració de l’afectació de l’entorn per cada alternativa 

3.2.7. Acceptació de la població 

L’alternativa 1 suposaria una clar rebuig per la població degut al fet que ens trobem molt 

a prop dels boscs de ribera. 

Pel que fa a l’alternativa 2 i 3 tot dependrà de l’ ubicació de l’EDAR, el punt d’abocament i 

els terrenys expropiats. 

Ara bé després consultar diversos actors locals, tots estan d’acord que una solució al 

problema actual és necessària i que s’avaluarà amb bons ulls totes les proposicions.  

L’acceptació per part de la població de l’alternativa que es realitzi és un factor important a 

l’hora d’executar l’obra per que es pugui comptar amb el recolzament i facilitats dels veïns i 

grups polítics de la població. A aquest criteri se li assigna un pes de 8/100 punts.  

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Acceptació de la població 5 8 8 
Taula 13. Valoració de l’acceptació de la població per cada alternativa 

3.3. Sistema de tractament seleccionat 

La taula següent recull tota la informació presentada en el capítol 2.2 i ens permet arribar 

a la conclusió. 

Criteri PES Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacte ambiental 15 3 4 7 

Impacte estètic, visual i acústic 7 3 5 7 

Condicionants hidràulics 4 8 6 5 

Costs de construcció 22 6 3 9 

Costs d’explotació i manteniment 22 8 4 6 

Afectació de l’entorn 22 7 5 7 

Acceptació de la població 8 5 8 8 

TOTAL 100 6,00 4,47 7,22 
Taula 14. Matriu final per la selecció del tipus de sistema 

De les tres alternatives proposades l’Alternativa 3 és la que obté una valoració més 

positiva. Per tant, s’optarà per la construcció d’un sistema de sanejament individual pel nucli 

de Bítem com a solució més adequada per al tractament d’aigües residuals d’aquest municipi. 

4. Estudi d’alternatives d’ubicació de l’EDAR 

Una vegada decidit que la solució individual és la més convenient per Bítem, haurem de 

decidir l’ubicació concreta de l’EDAR que ve molt condicionada per la pròpia configuració de la 
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zona. Així doncs, proposarem les diferents alternatives segons les possibilitats de terreny 

donades per l’Ajuntament de Tortosa.  

4.1. Alternatives d’ubicació de l’EDAR 

Com podem observar en la figura següent, actualment Bítem aboca les aigües residuals al 

marge esquerre del riu Ebre, així doncs, la ubicació més lògica, seria buscar un terreny a 

proximitat d’aquest punt d’abocament actual de les aigües per evitar la construcció de nous 

col·lectors i reduir costos. De totes maneres, l’Ajuntament de Tortosa es mostra molt 

desfavorable a aquesta idea ja que seguim abocant les aigües amunt de l’Illa d’Audí que forma 

part del PEIN. Per aquesta raó ens dóna una segona possibilitat d’un terreny situat al sud-est 

de Bítem amb gran accessibilitat i actualment sense cultiu. En aquest cas les aigües tractades 

serien abocades al barranc (barranc del Moixonot) que desemboca al canal del marge esquerre 

del riu Ebre.  

 

Figura 2. Col·lectors i terrenys proposats pel municipi de Bítem 

    Punt d’abocament Actual 

    Col·lectors actuals 

    Col·lectors previstos si terreny 2 

4.1.1. Terreny 1 

El terreny 1 se situa al sud-oest de Bítem al punt d’abocament actual. Comporta les 

parcel·les 209 (amb possibilitat de la 208) amb una superfície total de: 6 924 m2. 

Terreny 1 

Terreny 2 
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Figura 3. Parcel·la del Terreny 1 (209) 

Es tracta de parcel·les agrícoles accessibles per camins de terra. Aquest terreny té la 

principal avantatge que no es necessari construir nous col·lectors ja que actualment les aigües 

s’aboquen entre les parcel·les 208 i 209.  

Dades 209 

Referència cadastral 43157A066002090000KR  

Localització Polígono 66 Parcela 209 

BITEM. TORTOSA (TARRAGONA) 

Classe Rústic 

Coef. participació 100% 

Ús Sòl sense edificar 

Superfície 6 924 m2 

Tipus de finca Parcela construida sin división horizontal 

Classe de cultiu NR Agrari Regadiu 

Intensitat productiva 01 
Taula 15. Informació de la parcel·la del Terreny 1 

4.1.2. Terreny 1 

El terreny 2 se situa al sud-est de Bítem i comporta la parcel·la 47 del mapa de la figura 3. 

Té una superfície total de: 5066 m2. 

Riu Ebre 
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Figura 4. Parcel·la del Terreny 2 

Es tracta d’una parcel·la agrícola ben accessible. Té l’inconvenient que és necessari 

construir nous col·lectors d’impulsió (des del punt marcat en groc al mapa de la figura 1). La 

taula 3 mostra les característiques de la parcel·la afectada.  

Dades 47 

Referència cadastral 43157A106000470000RF 

Localització Polígono 106 Parcela 47 

BITEM. TORTOSA (TARRAGONA) 

Classe Rústic 

Coef. participació 100% 

Ús Agrari 

Superfície 5 066 m2 

Tipus de finca  

Classe de cultiu G Algarrobo secà 

Intensitat productiva 00 
Taula 16. Característiques de la parcel•la del Terreny 2 

4.2. Criteris de selecció de l’ubicació de l’EDAR 

En aquest apartat es descriuran els criteris per seleccionar el millor emplaçament per 

l’EDAR del municipi de Bítem. Aquest criteris s’han avaluat qualitativament com Molt Bo (4), 

Bo (3), Suficient (2) i Dolent (1). 

4.2.1. Costos de construcció/col·lectors 

Correspon als costos de construcció de cada una de les alternatives. En aquest punt de la 

discussió d’alternatives només podem valorar el cost de construcció dels col·lectors per 

transportar les aigües a tractar fins als dos terrenys seleccionats.  
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El ‘terreny 1’ aprofita els col·lectors de gravetat ja existents. Pel que fa al ‘terreny 2’ 

necessitem construir nous col·lectors de 800 metres de longitud i d’impulsió. No s’ha donat la 

màxima puntuació al terreny 1 ja que l’ajuntament ha assegurat que els col·lectors actuals 

estan en un estat crític i seria doncs necessari renovar-los. 

Es considera que el els costos de construcció en aquest cas tenen un pes important i li 

donarem una puntuació de 25/100 punts. 

Criteri Terreny 1 Terreny 2 

Costos de construcció Bo 3 Dolent 1 
Taula 17. Valoració dels costos de construcción per a cada terreny 

4.2.2. Impactes de la construcció 

Aquest criteri inclou l’impacte ambiental i l’impacte  visual. Els aspectes ambientals es 

basen en la longitud del col·lector, el requeriment d’energia, els riscs de contaminació dels 

rius, el risc d’inundació, afectació al funcionament de la zona, etc. A l’impacte visual es 

valorarà si l’obra esta soterrada o no i la separació de l’EDAR del municipi.  

En els dos casos, els terrenys es troben allunyats del centre. En el ‘Terreny 1’ tenim el risc 

d’estar a prop d’una zona que entra dins del PEIN (llla d’Audí). Pel que fa al ‘Terreny 2’ se situa 

darrere la cooperativa i queda cobert per les plantacions de fruiters. La valoració d’aquest 

criteri serà doncs, lleugerament superior pel terreny 2 que té l’avantatge d’abocar en un 

barranc.  

Criteri Terreny 1 Terreny 2 

Impacte de la construcció Suficient 2 Bo 2 
Taula 18. Valoració de l’impacte de la construcció per cada terreny 

4.2.3. Condicions geotècniques 

En aquest criteri es considerarà els problemes que el sòl pot comportar en el moment de 

la realització de la construcció. Així doncs, el coneixement del nivell freàtic (evitar infiltracions) 

és bàsic així com el material del sòl.  

Al mapa general geotècnic (veure Annex 5. Geologia i geotècnia) podem observar que la 

zona del terreny 1 és altament desfavorable a la construcció. Així doncs, la puntuació del 

terreny 2 serà millor en aquest criteri.  

Criteri Terreny 1 Terreny 2 

Condicions geotècniques Dolent 1 Bo 3 
Taula 19. Valoració de les condicions geotècniques per a cada terreny 

4.2.4. Condicions de relleu 

En aquest criteri es tindrà en compte la pendent de l’ ubicació i els accidents del relleu 

que dificultarien l’ implantació. Pel ‘Terreny 2’ els col·lectors a construir serien d’impulsió cosa 

que augmenta els costos d’explotació (bombament). De totes maneres, aquest criteris ja s’ha 

avaluat en el primer criteri. La pendent del terreny és similar en els dos casos. 

 

 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Bítem (Baix Ebre)  722-PRO-CA-6631  

 

Laura Bel Franquesa  15 

 

Criteri Terreny 1 Terreny 2 

Condicions de relleu Molt bo 4 Molt bo 4 
Taula 20. Valoració de les condicions de relleu per a cada terreny 

4.2.5. Condicions hidrològiques i hidràuliques 

Aquest criteri avalua la possibilitat de que els terrenys es trobin en zona inundable (amb 

període de retorn 100 anys).  

Segons els estudis d’INUNCAT (annex 6), el ‘Terreny 1’ presenta un major risc 

d’inundabilitat per situar-se més aprop del riu. El terreny 2 no presenta risc d’inundabilitat. 

Efectivament, parlant amb l’Ajuntament, en èpoques de crescuda del riu, el punt 

d’abocament actual queda completament submergit en el riu.  

Criteri Terreny 1 Terreny 2 

Condicions hidrològiques i hidràuliques Dolent 1 Molt bo 4 
Taula 21. Valoració de les condicions hidrològiques i hidràuliques per a cada terreny 

4.2.6. Disponiblitat del terreny  

Aquest criteri avalua la definició del caràcter del terreny, és a dir, si es tracta d’un terreny 

públic, privat, etc. Tant el terreny 1 com el terreny 2, són terrenys privats de caràcter rural. Ara 

bé, gràcies a les visites de terreny, hem pogut observar que el terreny 1 està cultivat, mentre 

que el terreny 2 esta ‘semi-abandonat’.  

Criteri Terreny 1 Terreny 2 

Disponibilitat del terreny Bo 3 Bo 3 
Taula 22. Valoració de la disponibilitat per a cada terreny 

4.2.7. Accessibilitat i connexions a serveis.  

Aquest criteri avalua l’existència de camins per accedir a l’EDAR o de camins d’accés al 

col·lector amb el fi de poder realitzar fàcilment les tasques de manteniment.  

Pel terreny 1, existeixen camins de terra d’un metre d’amplada. Pel terreny 2, existeixen 

camins asfaltats i una certa facilitat de connexió als serveis pel fet que està situat molt a prop 

de la cooperativa. En aquest punt el terreny 2 presenta doncs certes avantatges: 

Criteri Terreny 1 Terreny 2 

Accessibilitat i connexions a serveis Suficient 2 Molt bo 4 
Taula 23. Valoració de l’accessibilitat per a cada terreny 

4.3. Ubicació seleccionada 

Puntuarem cadascun dels criteris definits entre: Dolent (1), suficient (2), bo (3) i molt 

bo(4). 

Criteri Pes Terreny 1 Terreny 2 

Costos de construcció 25 3 1 

Impactes de la construcció 10 2 3 

Condicions geotècniques 15 1 3 

Condicions de relleu 10 4 4 

Condicions hidrològiques i hidràuliques 20 1 4 
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Disponibilitat del terreny 10 3 3 

Accessibilitat i connexions a serveis 10 2 4 

Total (sobre 4) 100 2,2 (suficient) 2,8 (bo) 
Taula 24. Matriu de selecció de l'ubicació de l'EDAR 

De l’anàlisi multicriteri realitzat, en traiem que l’ubicació de l’EDAR en el terreny 2 és la 

que ens dóna un resultat més positiu. Els criteris millor valorats en el Terreny 2 han estat el 

relleu, les condicions hidrològiques i hidràuliques (inundabilitat).  

Amb l’elecció del ‘terreny 2’, però, assumim el cost de la construcció de nous col·lectors 

d’impulsió que significaran un cost important. De totes maneres, sembla inevitable aquest cost 

ja que qualsevol terreny situat a la vora del riu Ebre es troba en zona inundable.  

5. Estudi d’alternatives del procés de tractament 

La  quantitat de tractaments que podem aplicar per depurar les aigües residuals 

generades per petites aglomeracions urbanes és molt ampli. En aquest annex realitzarem un 

estudi d’alternatives per seleccionar la tipologia de tractament més adequada per als 

paràmetres de disseny que s’han establert en els annexes 7 i 8.  

En general, una línia de tractament d’una EDAR està formada per un pre-tractament, un 

tractament primari, un tractament secundari i a vegades un tractament terciari. Ara bé, per les 

petites poblacions (en el cas d’aplicar una fossa sèptica o un tanc Imhoff), podem només 

trobar el pre-tractament i el tractament primari o tots els quatre depenent de les exigències i 

sobretot dels paràmetres de disseny. La taula següent resumeix tots els tipus de tractament 

que podem trobar en cada etapa: 

En els apartats següents es discutirà les possibilitats en cada una de les etapes, definint 

poc a poc la línia de tractament d’aigües per Bítem.  

5.1. Pre-tractament 

Es la primera etapa de tractament i té com objectiu eliminar els contaminants fàcilment 

separable mitjançant processos físics. Consisteix en tres accions bàsiques:  

a) El Desbast: té per objectiu eliminar els sòlids de tamany petit o mitjà mitjançant 

barres paral·leles seprades uniformement (reixes) que poden retenir fins a tamanys 

de 6 a 12 mm o gràcies als tamisos que son malles metàl·liques que no deixen passar 

partícules de més de 6 mm.   

b) El dessorrador: té per objectiu eliminar la matèria de major densitat (sorres) amb 

diàmetres majors de 0,2 mm no retinguts pel desbast.  

c) Desgreixador: té per objectiu eliminar les grasses i altres matèries flotants amb 

densitat inferior a la de l’aigua. Es freqüent realitzar el dessorrat i el desengreixat en 

una mateixa etapa.  

Per una població d’uns 1000 h-e , com és el nostre cas, es proposa un sistema de reixes de 

desbast amb neteja per by-pass i un sistema combinant un dessorrador i un desgreixador 

(separació per pes específic). 
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5.2. Tractament primari 

El tractament primari té per objectiu eliminar i assentar els sòlids que encara queden en 

suspensió després del pretractament. Consultant la bibliografia hem trobat que existeixen 5 

tipus de tractament primari que podrem aplicar pel tractament primari, ara bé no tots són 

adaptables als paràmetres de disseny de Bítem. La taula següent mostra l’adequació de cada 

sistema segons la població equivalent, criteri tècnic determinant a l’hora d’escollir una 

tecnologia o una altra: 

Tractament primari Població equivalent 

Fossa sèptica Menys de 250 h-e com tractament únic 

Menys de 1000 h-e com etapa prèvia altres tractaments 

Tanc Imhoff Menys de 1000 h-e 

Decantació primària Més de 500 h-e. Òptim per poblacions entre 1000 i 2000 h-e 

Reactor UASB Entre 500 i 1000 h-e 

Llacuna anaeròbia Fins a 1000 h-e (seria el tractament primari d’un sistema de 

llacunatge) 
Taula 25. Selecció del tractament primari segons la población equivalent 

Així doncs, veiem clarament que per Bítem, el tractament primari que hauríem d’aplicar 

és una decantació primària.  

L’objectiu de la decantació primària és l’eliminació de gran part dels sòlids en suspenció 

presents a l’aigua per l’acció de la gravetat. Són sistemes generalment enterrats i poden ser 

estàtics (sense parts mecàniques) o dinàmics (amb elements electromecànics per recollir els 

flotants i evacuar els fangs). Pot haver-hi un cert impacte olfactiu si no es gestionen bé els 

fangs. Té una escassa estabilitat front a sobrecàrregues hidràuliques i orgàniques. Els costos 

d’implantació no són gaire elevats (65-70€/h-e) els costos ‘explotació entre 9 i 12€/h-e/any. 

L’explotació i el manteniment és senzill i consisteix essencialment en feines d’inspecció, neteja 

i extracció de fangs i flotants. Els fangs s’han d’extreure amb certa freqüència i no estan 

estabilitzats així que s’ha de preveure un tractament posterior.   

5.3. Tractament secundari 

El tractament secundari té per objectiu eliminar la matèria orgànica dissolta en l’aigua 

gràcies a la seva degradació. Existeixen dos grans tipus de tractament secundari: 

a) Tractaments extensius: Es caracteritzen perquè en els processos de depuració en els 

que es base, transcorren a velocitat “natural” sense aport energètic i es desenvolupen 

en un únic reactor-sistema. Com a contrapartida, tenen una necessitat de major 

superfície per la seva implantació.  

b) Tractaments intensius: Aireació prolongada amb activació de fangs, filtre percolador 

(o filtres percoladors), contractors biològics rotatius o biodiscs, reactors seqüencials 

(SBR) com tractaments biològics i com tractament no biològic, el tractament 

fisicoquímic. 
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5.3.1. Criteris determinants 

Anomenen criteris determinants els criteris que eliminen directament una tecnologia de 

tractament ja que no permeten adaptar-se a les necessitats de l’aigua a tractar. Els nostres 

criteris determinants seran la població equivalent i la superfiície necessària . En el nostre cas, 

ens movem en valors de 1000 h-e segons els càlculs així doncs, valorarem totes les tecnologies 

existents pel tractament secundari d’aigües residuals en funció d’unes aigües de 1000 h-e.  

D’altra banda, eliminarem també totes les tecnologies que necessitin més de 5000 m2 per la 

seva implantació, ja que són els m2 dels quals disposem (veure selecció del terreny 2). 

 

Tipus de 

tractament 

Característiques Tecnologia Població-equivalent 

de 1000 h-e* 

Extensiu Sòl - Subsuperficial Rasa filtrant ++ 

Extensiu Sòl - Subsuperficial Llit filtrant ++ 

Extensiu Sòl - Subsuperficial Pou filtrant ++ 

Extensiu Sòl - Subsuperficial Filtre de sorra ++ 

Extensiu Sòl - Subsuperficial Llit de turba +++ 

Extensiu Sòl - Superficial Filtres verds (infiltració lenta) +++ 

Extensiu Sòl - Superficial Infiltració ràpida +++ 

Extensiu Sòl Escorrentiu superficial +++ 

Extensiu Llacunatge natural Llacuna anaèrobia + facultativa 

airejada + aeròbia 

+++ 

Extensiu Llacunatge artificial Llacuna airejada (a mescla 

completa, facultativa, facultativa 

amb agitació mecànica o oxidació 

airejada) 

++ 

Extensiu Aiguamolls artificials Flux subsuperficial vertical +++ 

Extensiu Aiguamolls artificials Flux subsuperficial horitzontal +++ 

Intensiu Biològic Aireació prolongada amb 

activació de fangs 

+++ 

Intensiu Biològic Filtre percolador  +++ 

Intensiu Biològic Biodiscs o contractors biològics 

rotatius 

+ 

Intensiu Biològic Reactors seqüencials discontinus 

(SBR) 

++ 

Intensiu No biològic Tractament físico-químic ++ 
Taula 26. Valoració dels mètodes de depuració en funció de la població equivalent. Font: “Depuración de aguas 

residuales en pequeñas comunidades. Criterios de selección (1991)”, de Ramon Collado. 

Segons la població equivalent, criteri tècnic determinant, hem seleccionat les següents 

tecnologies de tractament secundari extensiu i intensiu que podrien ser aplicables per 1000 h-

e:  

- Llits de turba, extensiu, 

- Filtres verds, extensiu, 

- Infiltració ràpida, extensiu 

- Escorrentiu superficial, extensiu 
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- Llacunatge natural, extensiu 

- Aiguamolls artificials de flux subsuperficial, extensiu, 

- Aireació prolongada amb activació de fangs, intensiu 

- Filtre percolador, intensiu 

En base a la superficie disponible per la contruccio de l’EDAR, unes tecnologies seran més 

o menys adequades que d’altres. Els sistemes que major superficie requereixen son, 

evidentment els extensius. Recordem que disposem d’un terreny de 5000 m2, així doncs, les 

tecnologies que requereixin més de 5000 m2 quedaran fora de la matriu d’anàlisi.   

Tecnologia Superfície (m2/h-e) Bitem (998 h-e) en m2 

Llits de turba 0,6 - 1  600 - 1000 

Filtres verds 12 - 110 11 976 - 109780 

Infiltració ràpida 2 - 22 1996 - 21956 

Escorrentiu superficial 5 - 15 4990 - 14970 

Llacunatge natural 4 -8 4000 - 8000 

Aiguamolls artificials 3 - 8 3000 - 8000 

Aeració prolongada 0.2 -  1 < 1000 

Filtre percolador 0,5 - 0,7 < 1000 

1 Avaluada en una escala d’ 1 (pitjor cas) a 10 (millor cas). 

Taula 27. Superfície (m
2
) per habitant-equivalent 

Descartarem dues de les tecnologies que requereixen massa superfície: els filtres verds 

que sobrepassen clarament els 5000 m2 disponibles, l’escorrentiu superficial i l’ infiltració 

ràpida que encara que no la depassi en mínim, hem de tenir en compte que al terreny també 

s’ha d’edificar el tractament primari i hi ha d’haver espai suficient per circular per l’EDAR.  

Així doncs, realitzarem una matriu multi-criteri per seleccionar la tecnologia més 

adaptada a les nostres condicions segons certs criteris que es presentaran a continuació. Les 

tecnologies seleccionades són (en verd à la taula 6): 

- Llits de turba, extensiu, 

- Llacunatge natural 

- Aiguamolls artificials de flux subsuperficial, extensiu, 

- Aireació prolongada amb activació de fangs, 

- Filtre percolador, 

5.3.2. Criteris de selecció 

La selecció final d’alternatives, entre les 5 tecnologies pre-seleccionades per al tractament 

de les aigües residuals del municipi de Bítem és realitzarà en base als criteris de selecció 

establerts en les bibliografies consultades. A continuació, esmentarem tots els criteris tinguts 

en compte que es valoraran en xifres o de manera qualitativa i es donarà una nota de 1 (més 

desfavorable) a 10 (més favorable). S’assignarà també un pes a cada criteri (p1, p2, ....) que ens 

donarà una matriu final on l’alternativa amb major nota serà l’acceptada. La matriu final de 

resultat amb totes les notes i pesos de cada criteri i alternativa es presenta en  l’apartat 5.3.3. 
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a) Superficie necessària:  

Encara que la superfície necessària sigui un criteri determinant, avaluarem cada tecnologia 

de tractament segons ocupi més o menys superfície per la implantació. En el nostre cas, la 

superfície és la limitació més important, ja que tots els terrenys dels voltants del nucli urbà 

estan cultivats i l’agricultura és una de les activitats econòmiques principals del municipi. 

Degut a això i donada la necessitat d’ocupar el menor espai possible, s’ha valorat la 

superfície necessària per construir l’EDAR en 20/100 punts. 

 

Tecnologia Superficie (m2/h-e) Bitem (998 h-e) en m2 Nota1 

Llits de turba 0,6 - 1  4374 - 7290 6 

Llacunatge natural 4 -8 3992 - 7984 4 

Aiguamolls artificials 3 - 8 3000 - 8000 4 

Aeració prolongada 0.2 -  1 < 500 10 

Filtre percolador 0,5 - 0,7 < 500 10 
Taula 28. Superficie necessària (m

2
) per tecnologia de tractament 

b) Simplicitat de la construcció: Aquest criteri és important ja que com més simple és la 

construcció, menys problemes apareixeran. Es consideren tres paràmetres bàsics per 

avaluar aquest criteri: el moviment de terres, l’obra civil i els equipaments necessaris. 

Normalment el moviment de terres que es realitza en la fase constructiva d’un sistema de 

tractament d’aigües es simple per a totes les tecnologies que avaluem, excepte si la 

naturalesa del terreny es complicada.  Pel que fa a l’obra civil i als equipaments necessaris,  

els sistemes intensius es veuen penalitzats degut a la complexitat de la instal·lació dels 

sistemes.  

Pel que fa al pes d’aquest criteri, sempre és recomanable que qualsevol obra sigui el més 

simple possible. Ara bé, el fet de que sigui complicada o no, no es del tot rellevant ja que 

disposem de mà d’obra suficientment qualificada en el nostre país per construir qualsevol 

tipus de procés de tractament. L’únic que variarà seran els costos de construcció, però això 

s’avaluarà en un altre criteri. A aquest criteri se li donarà doncs, un pes mínim de 3/100 

punts.  

 

Tecnologia Moviment de terres Obra civil Equipaments 

Llits de turba Molt Simple  10 Simple  8 Molt simple  10 

Llacunatge natural Complicat 5 Molt simple 10 Molt simple 10 

Aiguamolls artificials Simple 8 Molt simple 10 Molt simple 10 

Aeració prolongada Simple 8 Molt complicat 3 Molt complicat 3 

Filtre percolador Molt simple 10 Complicat 5 Complicat  5 
Taula 29. Simplicitat de construcció per tecnologia de tractament 

c) Simplicitat d’explotació i manteniment: Es necessari que per una EDAR d’una petita 

població que l’explotació i el manteniment siguin simples i que l’EDAR pugui funcionar de 

manera independent el màxim de temps possible. La falta de manteniment pot disminuir el 

rendiment inicialment dissenyat i això pot degenerar en un incompliment dels objectius de 

qualitat establerts inicialment. En general, les tecnologies intensives presenten una 

manipulació i un manteniment més complexes que les extensives, per una major presència 
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d’equips electromecànics, mentre que les tecnologies extensives acostumen a requerir una 

major mà d’obra. Dins d’aquest criteri considerarem la simplicitat de funcionament, la 

necessitat de personal, la duració dels controls i la freqüència de control.  

Aquest criteri té certa importància ja que volem que la futura EDAR tingui la millor 

flexibilitat i simplicitat possibles per al seu funcionament i a més que el control del sistema 

sigui el més reduït possible. S’ha comprovat en moltes plantes de tractament per petites i 

mitjanes poblacions que han sofert un alt grau de fracàs, que és degut a la manca de 

manteniment i com a conseqüència disminució del rendiment d’eliminació de l’EDAR 

dissenyada. A aquest criteri li donarem un valor de 16/100 punts, ja que s’ha considerat 

que és la base del bon funcionament de la instal·lació. 

d) Costos de construcció: Els procesos més costosos d’implantació són clarament el 

d’aplicació subsuperficial. Aquest criteri té certa importància pero no és el més rellevant 

cara els altres així doncs li atribuim un valor de 4/100 punts. La puntuació és inferior als 

costos de manteniment i explotació ja que els costos de construcció són uns costos 

puntuals que l’ajuntament pot preveure en el pressupost mentre que els costos de 

manteniment i explotació són determinants per al bon funcionament de l’EDAR. A més a 

més, al tractar-se d’una obra de petita envergadura, els costos no són, a priori, un factor 

determinant en els criteris de selecció d’alternatives de tractament.  

 

 

 

 

 

 

 

e) Costos de manteniment i explotació: Aquests costos inclouen els costos fixes 

(administració, personal, etc) i independents del volum tractat i els costos variables que 

depenen dels volums tractats. Es considera una puntuació de 15/100 punts, superior als 

costos de construcció ja que una manca de pressupost pels costos de manteniment i 

explotació pot fer degenerar tot el procés afectant la qualitat de l’aigua afluent de l’EDAR. 

Així doncs, uns costos baixos tindran una major puntuació ja que l’administració podrà fer-

hi front sense problemes.  

 

Tecnologia  Funcionament Personal Durada dels controls Freqüència controls 

Llits de turba Simple 8 Regular 7 Curt 10 Freqüent 8 

Llacunatge natural Molt Simple 10 Poc 10 Curt 10 Molt Poc freqüent 10 

Aiguamolls artificials Simple 8 Poc 10 Curta 10 Molt Poc freqüent 10 

Aeració prolongada Molt Complicat 3 Molt 4 Llarga 4 Molt freqüent 3 

Filtre percolador Complicat 5 Molt  4 Llarga 4 Bastant Freqüent 5 

Taula 30. Simplicitat de manteniment i explotació per tecnologia de tractament 

Tecnologia de tractament Cost (€/h-e) per 1000 h-e Nota 

Llits de turba 220 7 

Llacunatge natural 30 9 

Aiguamolls artificials 100 8 

Aeració prolongada 400 3 

Filtre percolador 340 5 

Taula 31. Costos de construcció per tecnologia de tractament 
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f) Rendiment: Aquest criteri que garanteix l’eliminació de cada un dels paràmetres de qualitat 

del disseny. Generalment tots els tractaments compliran amb el rendiment, ara bé uns 

seran més lents que d’altres. Dels elements contemplats, el criteri de rendiment és de 

relativa importància donat que tot i que és important tenir elevats rendiments d’eliminació, 

no és menys important el fet que l’EDAR funcioni correctament. Així doncs, a aquest criteri 

li donarem un valor de 10/100 punts.  

Tecnologia MES DBO5 DQO NT P 

Llit de turba 85-90 9 60-85 7 60-75 7 20-70 5 20-25 2 

Llacunatge natural 50-90 7 60-95 7 20-70 4 30-60 5 10 1 

Aiguamolls artificials 90-95 9 90-95 9 80-90 8 60-70 7 20-30 2 

Aeració prolongada 83-99 9 85-99 9 70-90 8 50-90 7 15-70 4 

Filtre percolador 52-90 7 60-95 8 70-90 7 15-70 4 5-30 4 
Taula 33. Rendiment per tecnologia de tractament 

g) Estabilitat: Aquest criteri avalua la capacitat de cada tecnologia de tractament d’assolir la 

qualitat adequada de l’efluent quan variem certs paràmetres d’entrada com la 

temperatura, la terbolesa, el cabal o la càrrega contaminant. Normalment els sistemes més 

estables són aquells d’aplicació al terreny i els més inestables els de llacunatge.  

L’estabilitat é una variable fonamental en certs casos on el medi receptor requereix una 

qualitat de l’efluent molt estable. En el nostre cas, es tracta d’un barranc molt a prop de 

zones agrícoles i s’ha considerat d’importància aquest criteri donant-li un valor de 12/100 

punts. 

 

 

h) Producció de fangs: La producció i el tractament dels fangs d’un procés de depuració 

d’aigües fa que els costos d’explotació augmentin. Com menys fangs es produeixin en el 

tractament menys costos d’explotació. Així doncs, prioritzarem aquelles tecnologies que 

produeixin menys fangs. Donat que hem considerat ja els costos de manteniment amb un 

pes important, a aquest criteri només li donarem una puntuació de 5/100 punts, sabent 

que els costos de manteniment i explotació ja contenen una part d’aquest criteri.  

Tecnologia de tractament Cost (€/h-e/any) Nota 

Llits de turba 14 9 

Llacunatge natural 10 10 

Aiguamolls artificials 18 9 

Aeració prolongada 25 7 

Filtre percolador 20 9 

Taula 32. Costs de manteniment i explotació per tecnologia de tractament 

Tecnologia  Temperatura Terbolesa Cabal Càrrega contaminant 

Llits de turba 8 5 5 5 

Llacunatge natural 3 1 10 10 

Aiguamolls artificials 5 3 10 10 

Aeració prolongada 5 3 10 10 

Filtre percolador 5 5 5 5 

Taula 34. Estabilitat per tecnologia de tractament 
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i) Impacte ambiental: En aquest criteri es valoraran diversos paràmetres qualitativament com 

les olors, els sorolls, insectes, visibilitat (integració a l’entorn), efectes sobre la salut, efectes 

en el sol. Donat que ens trobem en una zona particularment sensible, se li dóna a aquest 

criteri un valor de 17/100, convertint-se així en el criteri de més pes. Això ha estat una 

demanda particular de l’ajuntament de Tortosa que lluita per conservar l’àrea natural del 

Delta de l’Ebre (riu i boscos de ribera). D’aquesta manera dels 5 paràmetres que presentem 

a la taula 10, hem prioritzat l’ integració a l’entorn.  

Tecnologia de tractament Cost (l fang /m3) Nota 

Llits de turba 0.5-1 10 

Llacunatge natural 0,4-2 10 

Aiguamolls artificials 0-1 10 

Aeració prolongada 3-7 7 

Filtre percolador 1-3 9 

Taula 35. Producció de fangs per tecnologia de tractament 

Taula 36. Impacte ambiental per tecnologia de tractament 

Tecnologia Olors Soroll Insectes Risc per la 

salut 

Integració Efectes en el sòl 

Llits de turba Problema 

normal 

5 Gens 10 Freqüent 5 Mitjà 7 Normal 7 Problema 

inexistent 

10 

Llacunatge 

natural 

Problema 

freqüent 

3 Gens 10 Freqüent 5 Mitjà 6 Normal 7 Problema 

Normal 

5 

Aiguamolls 

artificials 

Freqüent 5 Gens 10 Freqüent 5 Mitjà 6 Molta 10 Problema 

normal 

5 

Aeració 

prolongada 

Inexistent 10 Freqüent 2 Inexistent 10 Baix 10 Dolenta 4 Problema 

inexistent 

10 

Filtre 

percolador 

Rar 8 Rar 8 Rar 8 Baix 10 Dolenta 4 Problema 

inexistent 

10 
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5.3.3. Matriu avaluació d’alternatives 

A continuació mostrem una taula que resumeix totes les notes obtingudes així com els 

pesos de cada criteri justificats anteriorment.  

Criteri Pes Llits de turba Llacunatge 

natural 

Aiguamolls 

artificials 

Aeració 

prolongada 

Filtre 

percolador 

Superfície necessària 20 6 4 4 10 10 

Simplicitat de construcció 3      

Moviment de terres 1 10 5 8 8 10 

Obra civil 1 8 10 10 3 5 

Equipaments 1 8 10 10 3 5 

Simplicitat d’explotació i 

manteniment 

16      

Funcionament 4 8 10 8 3 5 

Personal 4 7 10 10 4 4 

Durada controls 4 10 10 10 4 4 

Freqüència controls 4 8 10 10 3 5 

Costos de construcció 5 7 9 7 3 5 

Costos d’explotació i 

manteniment 

15 9 10 9 7 9 

Rendiment d’eliminació 10      

MES 2 9 7 9 9 7 

DBO5 2 7 7 9 9 8 

DQO 2 7 4 8 8 7 

NT 2 5 5 7 7 4 

P 2 2 1 2 4 4 

Estabilitat 12      

Temperatura 3 8 3 5 5 5 

Terbolesa 3 5 1 3 3 5 

Cabal 3 5 10 10 10 5 

Càrrega contaminant 3 5 10 10 10 5 

Producció de fangs 5 10 10 10 7 9 

Impacte ambiental 15      

Olors 3 5 3 5 10 10 

Soroll 1 10 10 10 2 2 

Insectes 3 5 5 5 10 10 

Salut 3 7 6 6 10 10 

Integració 2 7 7 10 4 4 

Sòl 3 10 5 5 10 10 

TOTAL 100 7,25 7,02 7,20 7,10 7,42 
Taula 37. Matriu final de selecció del procés de tractament 

Els resultats de l’anàlisi multi-criteri indiquen que la tecnologia que s’adapta millor a la 

nostra situació són els filtre percolador. Aquesta tecnologia s’ha imposat respecte les altres ja 

que té millors notes en els criteris que més pes tenen: l’impacte ambiental i la superfície 

necessària.  
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5.4. Descripció de la solució adoptada 

Els filtres percoladors constitueixen la variant més tradicional dins dels processos de 

tractament biològic d’aigües residuals. Es tracta d’un sistema de depuració biològica d’aigües 

residuals en el que l’oxidació es produeix fent circular, a través d’un medi porós, aire i aigua 

residual. La circulació de l’aire es realitza de manera forçada amb uns ventiladors a 

contracorrent de l’aigua. 

Per tal de millorar el rendiment, el filtre està dividit en dues etapes, elevant l’aigua amb 

dues bombes de recirculació, permetent assegurar a més un cabal adequat de reg 

independentment del cabal d’entrada. 

L’aigua es reparteix per sobre de la capa filtrant mitjançant ruixadors i és recollida a la 

part inferior del dipòsit per caure al decantador secundari (veure capítol següent). 

Normalment per alimentar els filtres es necessita una estació de bombeig per elevar les aigües 

a l’altura de l’entrada del filtre.  

El filtre està tapat. 

 

Figura 5. Exemple de filtre percolador 

Les principals avantatges són: 

- No requereix gaire superfície 

- Bona tolerància a sobre càrregues hidràuliques puntuals 

- Bon comportament a xocs tòxics 

Com principals inconvenients tenim: 

- En comparació amb els sistemes extensius o naturals, necessita un major nombre 

d’equipaments electromecànics, que consumeixen energia elèctrica i requereixen un 

manteniment més costós i complex. 

- Generació de fangs sense estabilitzar. 

- Menys flexible que altres processos de tractament i s’adapta pitjor davant variacions 

de cabal, càrrega. 
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- Mala integració paisatgística. 

 

 

Figura 6. Exemple de línia d'aigua i fangs recirculats 

Després els filtres percoladors instal·larem un decantador secundari amb recirculació de 

fangs per a millorar la qualitat d’efluent de sortida.  

6. Solució final 

Així doncs, la solució final que serà dimensionada és un EDAR basada en filtres 

percoladors. Les aigües són recollides amb un col·lector i impulsades fins a l’EDAR. Finalment 

les aigües tractades són abocades al barranc del Moixonot que passa al límit de la parcel·la on 

implantem l’EDAR. 

La línia d’aigua seleccionada per l’EDAR de Bítem consta dels següents elements: 

1) Obra d’entrada 

2) Regulació i mesura de cabal 

3) Desbast de fins 

4) Decantador primari lamel·lar 

5) Regulació i mesura de cabal 

6) Filtre percolador 

7) Decantació secundària 

8) Obra de sortida i mesura de cabal 

Per la línia de fangs: 

1) Extracció de fangs del secundari al primari 

2) Extracció de fangs del primari a l’espessidor 

3) Espessiment de fangs per gravetat 

4) Extracció de fangs espessits 

7. Bibliografia 

� Agència Catalana de l’Aigua 

� La gestió i recuperació de la vegetació de ribera: Guia tècnica per a actuacions en riberes  

� http://www.smallwat.org/web/uploads/comunicaciones/optt27_10h20m_alvaro_real.p

df 
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� http://personales.unican.es/collador/Art%C3%ADculos,%20Cursos%20y%20Congresos/

Art%C3%ADculo%20Saneamiento%20individual%20Collado.pdf 

� http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/10592/1/Memoria.pdf 

� Oficina virtual del cadastre 

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=12189 

� Google Earth 

� Cadastro http://www.catastro.meh.es/ayuda/ayuda_acrobat.htm 

� Revisión Técnica de Humedales artificiales de flujo subsuperficial. Agencia de 

Cooperación Internacional de Alemania. Programa de Saneamiento Sostenible ECOSAN.  

� Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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1. Continguts i tasques realitzades 

En aquest annex recollirem la documentació necessària per a identificar les finques 

privades per la construcció dels col·lectors i de l’EDAR per Bítem. Existeixen tres casos en els 

quals ens podem trobar: 

a) Expropiació de terrenys: La superfície passa a ser un terreny explotable per a benefici 

públic. Serà el terreny on construïm l’EDAR 

b) Servitud de pas: Superfícies afectades per serveis de pas , com per exemple, 

conduccions, aqüeductes, pous de registre, etc. Aquesta superfície de pas no 

depassarà els 3 metres d’amplada. 

c) Ocupació temporal de terrenys: durant la construcció i execució de les obres. 

L’amplada d’ocupació és de 12 metres.  

La informació que es facilita en aquest annex s’ha obtingut de les dades cadastrals 

disponibles.  

2. Terrenys d’expropiació, servitud i ocupació temporals 

Tots els terrenys que ocuparem durant les obres formen part del terme municipal de 

Bítem i són de caràcter privat.  

A continuació es donarà la relació completa i individualitzada dels béns afectats. Aquesta 

relació conté les següents informacions: 

- Municipi afectat 

- Tram d’obra projectada 

- Numeració ordinal de les parcel·les afectades 

- Referències segons polígon 

- Tipus d’afecció (expropiació, servitud, ocupació temporal 

- Quantificació del terreny (m2) 

Al plànol 4. “Expropiacions” del document “Plànols” podem veure les parcel·les afectades.  
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3. Valoració econòmica 

 

La valoració de les ocupacions, servituds i expropiacions necessàries per la construcció de 

l’EDAR de Bítem, s’estima en QUINZE MIL ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (15 011,30) 

4. Serveis afectats 

En relació als possibles serveis afectats s’ha considerat les empreses FECSA-ENDESA i 

TELEFONICA.  

S’enviaran cartes amb acusat de recepció per comunicar la construcció del projecte.  

  

Nº finca Polígon Parcel·la Naturalesa Expropiació 
(m2) 

Servitud de 
pas (m2) 

Ocupació 
temporal (m2) 

1 106 00047 Rústic 5035,70   

2 104 00053 Rústic 29,59 443,26 1122,64 

3 066 00003 Rústic  852,41  

4 066 00002 Rústic  1109,34  

5 066 00001 Rústic  806,21  

6 066 00144 Rústic  72,97  

7 105 00021 Rústic  522,53  

8 105 00034 Rústic  202,16  

9 106 00046 Rústic  392,09 353,12 

10 104 00024 Rústic  87,85 1220,76 

11 105 00018 Rústic   3,28 

12 105 00019 Rústic   2627,76 

13 105 00015 Rústic   328,96 

14 105 00014 Rústic   306,93 

15 066 09013 Rústic  13,78  

16 066 09012 Rústic  5,85  

17 105 09008 Rústic  144,70  

18 105 09002 Rústic  245,93 22,98 

19 106 09003 Rústic  273,4  

20 104 09001 Urbà  592,10 339,30 

21 105 09009 Rústic  1478,92  

22 105 09004 Rústic  22,05  

Total    5 065,29 7 265,55 6 325,73 

  

 m2 Valoració (€/ m2) Preu total (€) 

Superfície ocupada 6325.73 0.3 1897,72 

Superfície de servitud de pas 7265,55 0.55 3996,05 

Superfície expropiada 5065,29 1.8 9117,52 

1TOTAL   15 011,30 € 

Taula 2. Superficies expropiades, servitud de pas, ocupació temporal 



  ANNEX 10: Expropiacions i serveis afectats 

 

4   Novembre 2013 

 

5. Apèndix 

 

Figura 1. Parcel·la expropiada 

6. Bibliografia 

� Cadastre espanyol. https://www1.sedecatastro.gob.es 
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1. Continguts i tasques realitzades 

L’objectiu d’aquest annex és de dimensionar les diferents unitats de la planta depuradora 

seleccionades en l’annex 9 pel nucli de Bítem. 

Analitzarem el funcionament de cada unitat, remarcant el que tindrà major incidència en 

el dimensionament i especificant els paràmetres i les fórmules emprades, que normalment 

seran d’ús generalitzat. 

Per,últim en forma de taula es detallaran per a cada unitat del procés seleccionat, les 

dades d’entrada (cabal, concentracions, etc.), les dades de sortida calculades, i les dimensions i 

característiques principals dels equips i elements adoptats (dimensions, potències, consums, 

nombre d’unitats). 

2. Paràmetres de disseny 

Paràmetre Abreviació  Descripció Actual Horitzó 

Dotació D (l/hab·dia) Estimat sobre el consum d’aigua potable. 120 120 

Població P(habitants) Dades obtingudes del cens.  1020 1085 

Cabal mitjà horari 

QMH (m3/h) Cabal mitjà horari de les aigües residuals en 

temps sec.  ��� =
�·�

�	·
���
 

5,10 5,42 

Cabal nominal o de 
disseny. 

QMD (m3/dia) Cabal mitjà horari de les aigües residuals en 

temps sec. ��� =
�·�


���
 

122,4 130,1 

Factor punta 
FP (adim) Valor per defecte. Segons bibliografia, per 

poblacions > 1000 h-e FP = 2.5 
2.5 2.5 

Cabal Punta Horari QPH (m3/h) Cabal màxim que pot entrar a l’EDAR 
��� = � · ��� 

12,75 13,55 

Cabal mínim horari QMINH (m3/h) Cabal mínim que pot entrar a l’EDAR. 
����� = 0.5 · ��� 

2,55 2,71 

Cabal de dilució QD (m3/h) Cabal que pot entrar a l’EDAR en temps de 
pluja �� = 5 · ��� 

25,5 27,1 

3. Pou de gruixuts 

Les aigües recollides pels col·lectors de 315,00 mm de diàmetre entre al pou de gruixuts 

amb la finalitat de retirar les partícules més grans que podrien bloquejar els col·lector 

d’impulsió i de reduir-ne la seva velocitat.  

Els residus són extrets del pou manualment o per mitjà d’un sistema d’aspiració o cuba 

per després descarregar-se a un contenidor pel seu drenatge. 

El by-pass utilitzat té diàmetre nominal de 315,00 mm. En els següents sub-apartats es 

detallen les dimensions del tanc i de la reixa.  

Paràmetre Concentració 
efluent (mg/l) 

% mínim de 
reducció 

Concentració 
afluent (mg/l) 

Rendiment per a 
assolir la 

concentració (%) 

DBO5 25 70 – 90 406 92,5% 

DQO 125 40 980 81.4% 

MES 30 90 410 90.7% 

NTK 15 80 53 60.75% 

PT 2 70-80 10 80% 

Taula 1. Paràmetres de disseny 



  ANNEX 11: Dimensionament del procés 

 

4  Novembre 2013  

 

3.1. Dimensionament del tanc 

Dimensionarem el volum del pou en funció del temps de retenció: 

� =
���·��

��
, on V és el volum (m3), QMH és el cabal (m3/h) i tr el temps de retenció (min) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Reixa de protecció 

El pou és de tipus manual. La reixa de protecció té les característiques següents: 

 

 

 

 

 

 

4. Estació d’elevació  

El bombament té la finalitat de conferir a l’aigua residual la cota necessària per 

l’alimentació per gravetat de les fases successives del tractament. El bombament es farà a 

mitges per bombes col·locades a l’interior d’un tanc (cambra de bombament), amb unes 

característiques calculades per a que el temps de permanència sigui de pocs minuts. 

El funcionament del bombament es farà a intervals cíclics. Així el cabal bombejat 

distribueix uniformement sobre el cabal mig d’entrada. L’accionament es farà 

automàticament, en base al nivell del líquid de la cambra de bombament, mitjançant 

reguladors de bulbs de mercuri de tipus especial per aigües residuals. 

4.1. Dimensionament de la cambra de bombament 

El volum de la cambra de bombament serà: 

� =
���·��
��

, on V és el volum (m3), QPH és el cabal punta horari (m3/h) i tr el temps de 

retenció (min). 

 

Paràmetre Valor 

Alçada útil (m) 1,00 

Alçada total (m) 2,50 

Diàmetre (m) 1,20 

Volum útil ( m3) 1,13 

Cabal mig QMH (m3/h)  5,42 

Temps de retenció (min) 12,51 

Taula 2. Dimensionament del tanc del pou de gruixuts 

Paràmetre Valor 

Amplada (m) 0,70 

Inclinació (º) 75,00 

Alçada (m) 1,50 

Llum (mm) 50,00 

Amplada dels barrots  (mm) 10,00 

Taula 3. Característiques de la reixa de protecció 
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Variable Valor 

Alçada útil (m) 1,50 

Alçada total (m) 3,00 

Diàmetre 1,20 

V (m3) 1,7 m3 

��� (m3/h) 5,42 m3/h 

�� a QMH(min) 18,82  
Taula 4. Variables estació d'elevació 

4.2. Dimensionament de la bomba d’elevació 

La bomba haurà de superar el desnivell geodèsic i la pèrdua de càrrega de la canonada. Es 

col·locarà una bomba de reserva en cas de fallada de la primera (1 + 1 reserva).  Les bombes 

seran de tipus submergides amb regulació de cabal de variador de freqüència (nivell). Les 

característiques tècniques de les bombes són: 

 

Variable Valor 

Alçada d’impulsió (m) 32,40 

Cabal unitari (m3/h) 22,00 

Cabal a 42 Hz (m3/h) 15,50 

Cabal a 37 Hz (m3/h) 6,70 (cabal QMH) 

Potència instal·lada (kW) 7,00 

Potència absorbida (kW) 6,42  

Potència absorbida a 42 Hz (kW) 3,70 

Potència absorbida a 37 Hz (kW) 2,00 

 

Considerant que tenim un cabal mig de 5,42 m3/h (130,08 m3/dia) i que per cada 2 kW 

podem remontar un cabal de 6,7 m3/h, tenim un energia consumida total de: 

130,08
$%

&'(
·

2	+,

6,7$3
ℎ0
= 38,83	+, · ℎ/&'( 

El temps mig de funcionament de les bombes a 37 Hz (2kW) és de: 

38,83	+, ·
ℎ

&'(
·

1

2+,
= 19,40	ℎ/&'( 

5. Obra d’entrada 

Les aigües arriben a la planta gràcies a un col·lector d’impulsió (nova construcció). Just a 

l’entrada de la planta situarem un by-pass (de diàmetre nominal de 100 mm) que permet 

evacuar el cabal d’excés en cas de d’arribada d’un cabal superior a la capacitat de l’EDAR.  

5.1. Dimensionament del tanc 

Dimensionarem el volum del tanc d’entrada en funció del temps de retenció: 

� =
���·��

��
, on V és el volum (m3), QMH és el cabal (m3/h) i tr el temps de retenció (min) 
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5.2. Amidament del cabal d’entrada 

L’amidament és electromagnètic d’una unitat. 

 

 

 

6. Desbast de fins 

Per a la separació de la fracció sòlida en suspensió de dimensions més grans que l’aigua 

residual s’utilitzarà un desbast. El desbast té per objectiu de protegir les fases aigües avall de la 

instal·lació de grans residus presents a l’aigua.  

L’aigua circularà per un canal i serà interceptada per una reixa. Per tractar-se d’una reixa, 

la separació dels sòlids en suspensió es produirà per la intercepció de tots aquells sòlids que 

tenen dimensions superiors a la llum de les làmines de la reixa. Les diferents barres de la reixa 

estaran separades de 2 a 5 cm. Habitualment, es produeix una espècie de “pre-capa” que 

permet el filtrat de sòlids de dimensions més petites.  

Abans del desbast es situarà un by-pass que s’utilitzarà en cas de colmatatge del desbast o 

excés de cabal. Només quan el nivell de l’aigua abans de la reixa, sobrepassi un valor 

predeterminat, es posarà en moviment el sistema de neteja.  

6.1. Dimensionament del canal 

El canal té les següents dimensions fa 0,35 m d’amplada i 0,80 m d’alçada.  

 

6.2. Dimensionament del tamís 

El tamís consta d’un cargol amb compactació, en situarem només un i pel sistema 

d’arrencada/aturada utilitzarem un temporitzador/nivell . Les característiques es recullen en la 

taula següent: 

 

 

 

Paràmetre Valor 

Alçada útil (m) 0,60 

Alçada total (m) 1,40 

Diàmetre (m) 0,80 

Volum útil ( m3) 0,30 

Cabal mig QMH (m3/h)  5,42 

Temps de retenció (min) 3,32 

Taula 5. Dimensionament tanc de l'obra d'entrada 

Paràmetre Valor 

Diàmetre (mm) 100,00 

Cabal màxim (m3/h) 0,80 
Taula 6. Amidament del cabal d'entrada 
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Considerant que tenim un cabal mig de 5,42 m3/h (130,08 m3/dia) i que per cada 0,40 kW 

podem passar un cabal de 40,00 m3/h, tenim un energia consumida total de: 

130,08
$%

&'(
·

0,40	+,

40,00$3
ℎ0
= 1,3	+, · ℎ/&'( 

El temps mig de funcionament de les bombes a 37 Hz (2kW) és de: 

1,3+, ·
ℎ

&'(
·

1

0,4+,
= 3,25	ℎ/&'( 

La capacitat del contenidor és de 300 litres. 

7. Decantació primària 

La finalitat de la decantació primària és la de separar de la fase líquida una fracció dels 

sòlids suspesos i, per tant, d’enviar a les fases successives de tractament un líquid en 

concentracions de sòlids suspesos inferiors, i que tingui una menor capacitat contaminant en 

quant ha estat privat d’una part de la DBO5 en suspensió. Amb el tractament de sedimentació 

s’obté per efecte de la gravetat la separació dels sòlids suspesos de major densitat del mitjà 

líquid.  

En la instal·lació projectada s’ha previst un decantador amb lamel·les. L’acció 

d’arrossegament que això produeix sobre les partícules suspeses determina una component 

horitzontal de la trajectòria segons la qual es produeix la sedimentació de forma més 

accelerada que en un decantador normal. 

L’admissió del líquid es produeix en un extrem del tanc a través d’una canonada que 

descarrega a prop de la superfície lliure (juntament amb els fangs recicirculats del secundari). 

Un deflector disposat al voltant del punt de descàrrega adreça inicialment el flux cap a baix per 

sota de les lamel·les i manté condicions de calma en l’aigua exterior al deflector mateix. El 

líquid quan arriba a l’extremitat inferior del deflector i entra en la zona de sedimentació 

veritable, es mou a través de les lamel·les.  

L’aigua clarificada és recollida després de sobreeixir per l’abocador perifèric. La recollida 

dels fangs és efectuada en un pou central situat en el fons del decantador. Des d’aquí una 

bomba portarà els fangs al espessidor.  

Paràmetre Valor 

Capacitat unitària màxima (m3/h) 40,00 

Llum reixa (mm) 2,00 

Diàmetre cistella (mm) 300,00 

Inclinació ( º) 35,00 

Longitud (mm)  2 827,00 

Alçada de descàrrega (mm) 655,00 

Màxim nivell d’aigua (mm) 460,00 

Potència instal·lada (kW) 0,55 

Potència absorbida (kW) 0,40 

Taula 7. Dimensionament tamís de fins 
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7.1. Dimensionament del tanc 

Per al dimensionament del decantador es poden seguir dos camins: efectuar la seva 

determinació com a conseqüència d’un raonament teòric o com a conseqüència de verificar 

l’acompliment de ratis característics. En aquest dimensionament hem seguit aquest segon 

procediment.  

La velocitat d’alimentació o càrrega superficial hidràulica és el més característic amb:  

45 =
���

6
, on 45 és la velocitat d’alimentació (m/h), ��� és el cabal mig horari i S la 

superfície del decantador (m2) 

Per a aquest tipus de procés el valor de 45 per ��� ha de ser inferior de 1,3 i per ��� 

inferior a 2,5. 

Pels decantador de lamel·les aquest valor pot ser molt més alt, per que en realitat s’ha de 

considerar la superfície projectada lamel·lar. 

La superfície projectada unitària en el cas de plaques és: 

78 = cos< · ℎ · ( · = on Sp és la superfície projectada per m2, α és la inclinació de les 

plaques, h és la longitud de les plaques, a l’amplada de les plaques (1 m) i n el nombre de 

plaques per metre.  

Els fabricants de lamel·les donen els valors a adoptar de superfície projectada 

especialment per quan el tipus de lamel·les no són de plaques. Per les lamel·les adoptades de 

base octogonals el valor recomanat és de 8,83 m2/m2. D’aquesta manera es tindrà: 45 =
���

6·6>
 

7.2. Reducció de la càrrega  

Per altra banda en els decantadors primaris en el cas de que no s’efectuï adició de reactius 

porta a una reducció de 60% dels MES i del 30% de la DBO5. Així doncs tenim: 

7.3. Dimensionament del tanc decantador  

El decantador que dimensionarem és lamel·lar de tub ortogonal i té les característiques 

següents: 

Paràmetre Concentració entrada al 
decantador (mg/l) 

% mínim de 
reducció 

Concentració sortida 
del decantador (mg/l) 

MES (mg/l) 410 60 164 

DBO5 (mg/l) 460 30 322 

DQO (mg/l) 980 -- -- 

NTK (mg/l) 53 -- -- 

PT (mg/l) 10 -- -- 

Taula 8. Reducció de càrrega en el decantador primari 

Paràmetre Valor 

Amplada zona lamel·les (m) 3,00 

Longitud  zona lamel·les (m) 1,25 

Amplada total decantador (m) 2,05 
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7.4. Dimensionament de les bombes d’excés de fangs 

Les bombes són de tipus submergides amb una regulació de cabal amb variador de 

freqüència manual (temporitzador). Es col·locaran dues bombes una en funcionament més una 

de reserva (1 + 1 reserva). 

 

 

 

 

 

 

Superfície zona lamel·les ( m2) 3,75 

Superfície total ( m2) 6,15 

Alçada total (m) 3,90 

Alçada aigua (m) 3,60 

Volum útil ( m3) 8,04 

Superfície projectada lamel·lar unitària (m2/m2) 8,83 

Superfície projectada de lamel·les total (m2) 33,11 

Alçada de lamel·les (m) 1,00 

Separació entre lamel·les (mm) 80,00 

Inclinació de lamel·les (º) 60,00 

Taula 9. Dimensionament del tanc del decantador 

Paràmetre Valor 

FANG BIOLÒGIC  

Quantitat de fang diari (kg/dia) 15,81 

Cabal de fang diari (m3/dia) 1,58 

Concentració a la sortida (kg/m3) 10,00 

FANG PRIMARI  

Quantitat de fang diari (kg/dia) 32,76 

Cabal de fang diari (m3/dia) 3,28 

Concentració a la sortida (kg/m3) 10,00 

Quantitat de fang total diari (kg/d) 48,57 

Cabal de fang diari total (m3/d) 4,86 

Temps de retenció a QPH (h) 0,37  

Temps de retenció a QMH (h) 1,48 

Càrrega hidràulica sobre lamel·les a QPH (m/h) 0,664 

Càrrega hidràulica sobre lamel·les a QMH (m/h) 0,164 

Amplada canaleta (m) 0,25 

Longitud del sobreeixidor (m) 2,50 

Càrrega sobreeixidor a QPH (m
3/mh) 6,500 

Càrrega sobreeixidor QMH (m3/mh) 2,167 

Taula 10. Dimensionament de la sortida de fang 

Paràmetre Valor 

Alçada impulsió  (m) 3,40 

Cabal unitari  (m3/h) 10,00 

Freqüència de funcionament (Hz) 45,00 

Potència instal·lada (kW) 1,30 

Potència absorbida (kW) 0,28 

Temps mig de funcionament (h/dia) 0,49 

Energia consumida total (kWh/dia) 0,14 
Taula 11. Dimensionament de la bomba de  fangs 
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7.5. Amidament del cabal d’excés de fangs 

L’amidament és electromagnètic d’una unitat. 

 

 

 

 

8. Regulació i amidament de cabal 

Després de la decantació col·locarem un by-pass i un regulador de cabal. El by-pass té una 

capacitat de 22,00 m3/h i una longitud de 2,50 m 

Per controlar el cabal al biològic, es col·locà un sensor electromagnètic (1 unitat) de 

diàmetre 80,00 mm i cabal màxim (cabal punta) i el regulador serà de nivell/sobreeixidor.  

9. Tractament biològic, filtre percolador 

Els llits bacterians són un sistema de depuració biològica d’aigües residuals en el que 

l’oxidació es produeix en fer circular, a través d’un medi porós, aire i aigua residual. La 

circulació de l’aire es realitza de manera natural o forçada, generalment a contra corrent de 

l’aigua.  

La matèria orgànica i substàncies contaminants de l’aigua són degradades en una 

pel·lícula biològica formada per microorganismes, que es desenvolupen al voltant dels 

elements constitutius de la massa porosa. Aquesta pel·lícula no deu tenir més de 3 mm de 

gruix, ja que no es pot assegurar l’acció de l’oxigen en gruixos més grans. La pel·lícula es forma 

per adherència dels microorganismes al granulat i ales partícules orgàniques, formant la 

pel·lícula, en augmentar el gruix d’aquesta entra en anaerobiosis la part profunda, en no 

arribar  l’oxigen. Es produeix conjuntament una fase anaeròbia amb despreniment de gasos i 

trencament de la pel·lícula perdent la capacitat d’adherència al mig porós. Es desprèn la 

pel·lícula sent arrossegada per l’aigua residual i conduïda a la decantació secundària, on es 

produirà la sedimentació.   

9.1. Dimensionament de tractament biològic 

9.1.1. Càrrega hidràulica 

S’expressa en m3/d d’aigua aplicada per m3 de superfície del llit. Aquesta càrrega és la 

que condiciona la velocitat de pas a través del material, i per tant el temps de retenció, que és 

el factor del que depèn, en condicions normals, l’eliminació de la DBO, i el rendiment del 

sistema. Per això, aquest és un paràmetre fonamental pel control del funcionament.  

L’ interval de funcionament recomanat és entre 5 m3/m2 de reg mínim i de 120 m3/m2 de 

màxim al dia. 

Paràmetre Valor 

Diàmetre (mm) 50,00 

Cabal màxim (m3/h) 10,00 
Taula 12. Dimensionament amidament de cabal 
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9.1.2. Superfície específica 

La superfície recoberta per les membranes bacterianes, o superfície regada per m3 de llit 

filtrant, depèn de la mida i les característiques dels elements utilitzats a la seva construcció.  

S’obté així aquest paràmetre com a quocient de la superfície de la massa filtrant per m3. 

Aquest es relaciona amb el temps de retenció de les aigües en el llit, per tant quan més alta 

sigui millor. 

9.1.3. Càrrega volúmica 

Aquest paràmetre indica els kg de DBO per m3 de material filtrant. El seu valor màxim és 

de 5 kg DBO5/m3d. 

9.1.4. Recirculació 

La recirculació d’una part de l’afluent, ja sigui al decantador primari, o al llit bacterià 

directament, és un mètode que s’ha estès molt, com mitjà del rendiment del procés.  

Es defineix com coeficient de recirculació al coeficient següent: 

? =
�@
�

 on r és el coeficient de recirculació,  Q el cabal d’aigua residual entrant a la planta i 

QR el cabal recirculat.  

Es denomina factor de recirculació al nombre de vegades que la matèria orgànica passa 

pel llit. Aquest factor ve donat per: 

� =
1 + ?

(1 + 0,1?)�
 

9.1.5. Producció de fangs 

Per la producció de fangs hem considerat un valor conservador de taxa de producció 

segons la DBO eliminada: 

Producció de fangs (kg) = (kg de DBO5 eliminada) · 0,4 

9.2. Filtre percolador 

9.2.1. Reducció de càrrega 

 

9.2.2. Dimensionament del filtre 

Col·locarem dues unitats de filtres. 

Paràmetre Concentració entrada al 
filtre (mg/l) 

% mínim de 
reducció 

Concentració sortida 
del decantador (mg/l) 

MES (mg/l) 164 -- -- 

DBO5 (mg/l) 322 92,23 % 25 

DQO (mg/l) 980 -- -- 

NTK (mg/l) 53 -- -- 

PT (mg/l) 10 -- -- 

Taula 13. Rendiment filtre percolador 
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9.2.3. Dimensionament dels ventiladors 

Els ventiladors són de tipus axial i en col·locarem 4. 

 

 

 

 

 

 

9.2.4. Dimensionament de les bombes de recirculació  

Les bombes seran de tipus submergides i en col·locarem 4 més una de reserva (4+1 

reserva caseta) 

 

 

 

 

 

 

10. Decantació secundària 

La decantació final té una doble finalitat: 

a) Separar els fangs floculats de l’aigua tractada 

b) Espessir els fangs a fi de poder ser extrets com a fangs sobrers 

Paràmetre Valor 

Diàmetre (m) 4,00 

Alçada de capa (m) 4,00 

Superfície unitària del filtre (m2) 11,78 

Volum de replè (m3) 47,10 

Superfície específica (m2/m3) 126,80 

Superfície efectiva (m2/m3) 100,00 

Superfície filtrant (m2) 4710,00 

Índex de buit (m3/m3) 0,94 

Càrrega orgànica aplicada (g/m2 dia) 4,54 

Càrrega orgànica aplicada (kg/m3 dia) 0,45 

Càrrega DBO5 soluble aplicada 3,18 

Producció de fang actiu (kg/dia) 15,81 

Taula 14. Dimensionament del filtre 

Paràmetre Valor 

Cabal unitari  (m3/h) 300,00 

Sobrepressió necessària (Pa) 45,00 

Potència instal·lada (kW) 0,10 

Potència absorbida (kW) 0,05 

Temps mig de funcionament (h/dia) 24 

Energia consumida total (kWh/dia) 4,80 

Taula 15. Dimensionament del ventilador 

Paràmetre Valor 

Alçada d’impulsió (m) 6,00 

Cabal unitari  (m3/h) 26,00 

Potència instal·lada (kW) 2,00 

Potència absorbida (kW) 1,50 

Temps mig de funcionament (h/dia) 24 

Energia consumida total (kWh/dia) 144,00 

Taula 16. Dimensionament de les bombes de recirculació 
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En la instal·lació projectada s’ha previst un decantador amb flux radial i vertical en el qual 

el líquid es mou principalment del centre a la perifèria i cap a dalt. L’acció d’arrossegament 

que això produeix sobre les partícules suspeses determina una component horitzontal de la 

trajectòria segon la qual es produeix la sedimentació. Per a que a les partícules de fang es 

puguin sedimenta és necessari que la seva velocitat de caiguda resulti superior a la velocitat 

que correspon al líquid en base a les característiques del decantador.  

L’admissió del líquid es produeix en el centre del tanc a través d’una canonada que 

descarrega a prop de la superfície lliure. Un deflector disposat al voltant del punt de 

descàrrega adreça inicialment el flux cap a baix i manté condicions de clama en l’aigua exterior 

al deflector mateix. El líquid quan arriba a l’extremitat inferior del deflector i entra en la zona 

de sedimentació veritable es mou en direcció radial i cap a dalt.  

L’aigua clarificada és recollia després de sobreeixir per l’abocador perifèric. La recollida 

dels fangs és efectuada en el fons del con inferior del decantador. Des ‘aquí una bomba 

portarà els fangs al decantador primari. 

10.1. Dimensionament del tanc del decantador 

Per al dimensionament del decantador es poden seguir dos camins: efectuar la seva 

determinació com a conseqüència d’un raonament teòric o com a conseqüència de verificar 

l’acompliment de ratis característics. En aquest dimensionament hem seguit aquest segon 

procediment.  

La velocitat d’alimentació o càrrega superficial hidràulica és el més característic amb:  

45 =
���

6
, on 45 és la velocitat d’alimentació (m/h), ��� és el cabal mig horari i S la superfície 

del decantador (m2) 

Per a aquest tipus de procés el valor de 45 per ��� ha de ser inferior de 0,4 i per ��� 

inferior a 1. 

Un altre paràmetre a tenir en compte normalment és la càrrega superficial màssica, però 

en els filtres percoladors la càrrega de sòlids és molt petita i per tant, irrellevant (al contrari 

dels fangs actius).  

El tanc serà de tipus estàtic circular.  Es col·locaran dues unitats i la concentració màxima 

de sortida de MES és de 30 mg/l. 

Paràmetre Valor 

Diàmetre (m) 3,50 

Superfície total ( m2) 9,62 

Alçada total (m) 3,57 

Alçada aigua (m) 2,67 

Volum útil ( m3) 18,50 

Temps de retenció a QPH (h) (18,50x2/Qph) 2,28 

Temps de retenció a QMH (h) 6,83 

Càrrega hidràulica superficial a  QPH (m/h)  0,704 

Càrrega hidràulica superficial a  QMH (m/h) ( QMH/Sup/2) 0,845 

Càrrega màssica superficial a  QPH (kg/m2/h)( QPH/Sup/2) 0,82 

Amplada canaleta (m) 0,25 
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10.2. Bombes excés de fangs 

Les bombes seran de submergides i en col·locarem 2 més una de reserva (2 + 1 reserva 

caseta). La regulació del cabal es realitzarà amb un variador de freqüència manual amb 

temporitzador.  

 

 

 

 

 

 

 

11. Obra de sortida 

L’obra de sortida és l’últim element de l’EDAR. Consta, com l’obra d’entrada d’un tanc i 

d’un amidament del cabal de sortida. En els següents sub-apartats presentem les dimensions. 

11.1. Dimensionament del tanc 

 

 

 

 

11.2. Amidament del cabal de sortida 

El control de cabal és de tipus electromagnètic en una unitat. El diàmetre de sortida és 

80,00 mm. 

 

 

Longitud del sobreeixidor (m) 3,30 

Càrrega del sobreeixidor a  QPH (m3/mh) 2,462 

Càrrega del sobreeixidor  a  QMH (m3/mh) 0,821 

Matèria seca de fangs en excés (kg/d) 15,81 

Concentració de fangs en excés (kg/m3) 6,00 

Cabal de fangs en excés (m3/d) 2,63 

Taula 17. Dimensionament del tanc del decantador 

Paràmetre Valor 

Alçada d’impulsió (m) 3,40 

Cabal unitari  (m3/h) 10,00 

Freqüència de funcionament (Hz) 45,00 

Potència instal·lada (kW) 1,30 

Potència absorbida (kW) 0,28 

Temps mig de funcionament (h/dia) 0,24 

Energia consumida total (kWh/dia) 0,14 
Taula 18. Dimensionament bomba de fangs 

Paràmetre Valor 

Alçada útil (m) 1,35 

Alçada total (m) 2,00 

Diàmetre (m) 1,30 

Volum útil ( m3) 1,79 

Cabal mig QMH (m3/h)  5,42 

Temps de retenció (min) 19,82 
Taula 19. Dimensionament del tanc de sortida 
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11.3. Grup de pressió  

 

 

 

 

 

 

 

11.4. Desinfecció d’aigua industrial 

S’utilitza l’ hipoclorit sòdic com desinfectant.  

 

 

 

 

 

11.5. Bomba dosificació de l’ hipoclorit  

 

 

 

 

 

12. Espessiment dels fangs 

La finalitat d’aquesta fase de tractament és augmentar la concentració en matèria seca 

dels fangs, separant part de l’aigua que conté. L’espessiment és obtingut per efecte de la 

gravetat dins d’un tanc en calma. Té lloc una estratificació del fang, sent més espès quant més 

gran és la fondària a la que es troba i quant més gran és el temps de permanència al tanc.  

El tanc d’espessiment té les característiques geomètriques d’un decantador normal. El 

líquid que neda a la part superior del tanc és enviat a l’entrada de la planta per a seguir el 

procés de depuració. Una bomba prevista al camió-cisterna extreu els fangs espessits del fons.  

Paràmetre Valor 

Alçada d’impulsió (m) 30,00 

Cabal unitari  (m3/h) 3,00 

Volum calderí (l) 25,00 

Potència instal·lada (kW) 1,25 

Potència absorbida (kW) 0,88 

Temps mig de funcionament (h/dia) 1,00 

Energia consumida total (kWh/dia) 0,88 

Taula 20. Amidament del cabal de sortida 

Paràmetre Valor 

Dosificació (m/M) 30,00 

Concentració  (%) 3,00 

Quantitat dosificada (l/h) 0,40 

Volum del dipòsit (l) 20,00 

Temps mig de residència (dia) 50,00 
Taula 21. Dimensionament de la desinfecció d'aigua 

Paràmetre Valor 

Cabal unitari  (l/h) 0,3 a 1,0 

Potència instal·lada (kW) 0,10 

Potència absorbida (kW) 0,07 

Temps mig de funcionament (h/dia) 1,00 

Energia consumida total (kWh/dia) 0,07 

Taula 22. Dimensionament de la bomba de dosificació del desinfectant 
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El volum dels tancs vindrà donat per la fórmula  � =
��·�·DE
DF

 on Q és el cabal del projecte 

(m3/h), GH és el temps de residència (dia), IJ la concentració de fangs a l’arribada (kg/m3) i IK 

la concentració desitjada a la sortida (kg/m3). 

12.1. Dimensionament del tanc 

Es tracta d’un fang biològic i les dimensions del tanc són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Bibliografia 

� Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas 

pobalciones. Ministerio de medio ambiente y medio rural y humano. 

� Revisión técnica de humedales artificiales. Sustainable sanitation ecosan. 

 

Paràmetre Valor 

Cabal de fang diari  (m3/dia) 4,86 

Concentració a l’entrada (kg/m3) 10,00 

Concentració a la sortida (kg/m3) 40,00 

Diàmetre (m) 2,20 

Superfície (m2) 3,80 

Alçada total (m) 4,50 

Alçada aigua (m) 4,25 

Volum (m3) 11,94 

Càrrega superficial (kg/m2·dia) 4,16 

Temps de retenció mig (dia) 9,83 

Quantitat de fang espessit (m3/dia) 1,21 

Quantitat d’aigua eliminada (m3/dia) 3,64 

Taula 23. Dimensionament del tanc de sortida 
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1. Continguts i tasques realitzades 

En aquest annex s’inclouen el llistat de punts i les coordenades d’aquests que ens han 

servit per localitzar els diferents elements de l’EDAR.  

Així doncs, serà un complement del plànol 7. “Replanteig de la planta de l’EDAR” i del 

plànol 20. “Replanteig dels col·lectors” 

Les coordenades es donen en el sistema de referència ETRS89 

2. Replanteig dels col·lectors 

A continuació es detallen les coordenades x,y dels diferents punts que defineixen els 

col·lectors d’impulsió.  

Punt X Y Z Descripció 

C0 291099,75 4526027,83 8,80 Estació d’elevació 

C1 291104,83 4526021,34 8,80 Estació d’elevació 

C2 291109,82 4525021,34 8,84 Col·lector 

C3 291149,86 4525015,46 8,79 Col·lector 

C4 291160,48 4525910,84 8,84 Col·lector 

C5 291182,89 4525882,54 10,50 Col·lector 

C6 291190,45 4525823,79 10,48 Col·lector 

C7 291199,25 4525813,30 10,50 Col·lector 

C8 291212,41 4525810,21 10,54 Col·lector 

C9 291216,36 4525808,99 10,63 Col·lector 

C10 291230,67 4525810,23 10,80 Col·lector 

C11 291269,18 4525816,21 11,19 Col·lector 

C12 291275,35 4525832,65 11,10 Col·lector 

C13 291320,36 4525835,29 12,59 Col·lector 

C14 291321,58 4525856,41 12,85 Col·lector 

C15 291332,39 4525861,27 12,59 Col·lector 

C16 291414,99 4525864,21 12,74 Col·lector 

C17 291442,56 4525876,97 14,22 Col·lector 

C18 291449,86 4525880,71 15,03 Col·lector 

C19 291467,58 4525880,03 16,09 Col·lector 

C20 291482,33 4525875,91 16,41 Col·lector 

C21 291503,44 452554,60 16,84 Col·lector 

C22 291547,62 4525839,78 18,09 Col·lector 

C23 291577,55 4525831,64 19,28 Col·lector 

C24 291591,08 4525825,46 20,04 Col·lector 

C25 291609,55 4525818,64 20,67 Col·lector 

C26 291620,16 4525825,46 20,95 Col·lector 

C27 291642,35 4525803,47 21,59 Col·lector 

C28 291653,09 4525796,06 21,91 Col·lector 

C29 291673,95 4525784,32 22,68 Col·lector 

C30 291690,08 4525779,56 23,11 Col·lector 

C31 291711,20 4525769,75 23,75 Col·lector 
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Punt X Y Z Descripció 

C32 291724,60 452563,54 24,14 Col·lector 

C33 291732,32 4525760,13 24,45 Col·lector 

C34 291741,39 4525756,36 24,61 Col·lector 

C35 291752,04 4525751,03 24,89 Col·lector 

C36 291763,31 4525748,85 25,09 Col·lector 

C37 291779,09 4525755,80 25,32 Col·lector 

C38 291789,50 4525763,10 25,65 Col·lector 

C39 291801,63 4525770,84 26,58 Col·lector 

C40 291828,76 4525772,69 17,80 Col·lector 

C41 291856,71 4525773,82 28,65 Col·lector 

Taula 1. Replanteig dels col·lectors 

3. Replanteig de la planta de l’EDAR 

A continuació es detallen les coordenades x,y,z dels diferents punts que defineixen el 

contorn de la planta de l’EDAR i de les diferents unitats. Aquest punts ens han servit per 

realitzar el plànol 6.  

Punt X Y Descripció 

P0 291858,51 4525763,14 Porta entrada EDAR 

P1 291855,51 4525763,05 Contorn de l’EDAR 

P2 291865,43 4525763,36 Entrada del col·lector a l’EDAR 

P3 291870,51 4525763,51 Porta entrada EDAR 

P4 291885,50 4525763,98 Contorn de l’EDAR 

P5 291886,42 4525733,99 Contorn de l’EDAR 

P6 291856,44 4525733,06 Contorn de l’EDAR 

P7 291873,57 4525762,11 Caseta 

P8 291878,09 4525760,75 Centre obra d’entrada 

P9 291877,58 4525761,23 Contorn obra d’entrada 

P10 291878,12 4525759,95 Desbast 

P11 291878,13 4525759,55 Desbast 

P12 291877,97 4525759,14 Desbast 

P13 291878,14 4525759,15 Desbast 

P14 291878,37 4525757,66 Cargol desbast 

P15 291877,03 4525756,21 Decantador primari 

P16 291877,26 4525756,22 Decantador primari 

P17 291878,23 4525756,25 Decantador primari 

P18 291877,70 4525754,18 Decantador primari 

P19 291878,51 4525754,21 Decantador primari 

P20 291879,20 4525754,23 Decantador primari 

P21 291876,13 4525756,19 Decantador primari 

P22 291874,92 4525750,17 Filtre percolador i decantador secundari 1 

P23 291874,81 4525748,93 Filtre percolador i decantador secundari 1 

P24 291874,97 4525748,53 Filtre percolador i decantador secundari 1 

P25 291875,03 4525746,39 Filtre percolador i decantador secundari 1 
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Punt X Y Descripció 

P26 291881,92 4525750,38 Filtre percolador i decantador secundari 2 

P27 291881,97 4525748,75 Filtre percolador i decantador secundari 2 

P28 291881,81 4525749,14 Filtre percolador i decantador secundari 2 

P29 291882,03 4525746,60 Filtre percolador i decantador secundari 2 

P30 291878,67 4525742,19 Mesurador de cabal 

P31 291878,24 4525742,18 Mesurador de cabal 

P32 291878,70 4525741,34 Mesurador de cabal 

P33 291879,12 4525741,35 Mesurador de cabal 

P34 291880,31 4525742,26 Pericó de bombament 

P35 291880,79 4525742,26 Pericó de bombament 

P36 291880,80 4525742,08 Pericó de bombament 

P37 291881,67 4525741,43 Pericó de bombament 

P38 291878,75 4525739,72 Pericó de presentació 

P39 291877,97 4525739,82 Pericó de presentació 

P40 291878,78 4525738,67 Pericó de presentació 

P41 291879,56 4525738,32 Pericó de presentació 

P42 291873,39 4525735,00 Obra de sortida 

P43 291872,59 4525753,95 Espessidor 

P44 291872,53 4525755,67 Espessidor 

P45 291872,74 4525755,45 Espessidor 

P46 291871,34 4525736,42 Zona de pas 

P47 291866,34 4525736,26 Zona de pas 

P48 291858,08 4525745,54 Zona de pas 

P49 291857,93 4525750,54 Zona de pas 

Taula 2. Replanteig de la planta de l'EDAR 

4. Bibliografia 
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1. Continguts i tasques realitzades 

Els càlculs realitzats en aquest apartat determinen el perfil hidràulic en les condicions de 

funcionament més desfavorables, és a dir, sobre el cabal màxim i pel cabal mig.  

Es realitzaran els càlculs hidràulics de l’EDAR i els càlculs hidràulics dels col·lectors. 

Procedirem a descriure les fórmules teòriques que s’haurien d’emprar per a realitzar els 

càlculs però malauradament, per manca de temps, no s’ha pogut arribar a calcular en l’ 

integritat.   

2. Fórmules emprades  

El diàmetre de les canonades serà calculat de la següent manera: 

� = �� →	��	4 = �� → � = �4 · �� · � 						(1) 
Variable Unitats Descripció  

Q m/s3 Cabal 

A m2 àrea 

v m/s2 Velocitat de l’aigua (mínima 0,3 i 
màxima 1 m/s) 

Taula 1. Variables fórmula càlcul del diàmetre del col·lector 

Per a les pèrdues de càrrega per fricció o primàries a les canonades utilitzarem la fórmula 

de Mannig-Strickler: 

� = 1� · ��	/� · √� = �� · ��	/� · √� 
Variable Unitats Descripció  

v m/s Velocitat del fluid 

RH m Radi hidràulic 

i m/m Pendent hidràulica 

n Adimensional Coeficient de Manning 

KS Adimensional Coeficient Strickler 
Taula 2. Variables fórmula Manning-Stickler 

Aquesta fórmula permet deduir les pèrdues per fricció sense necessitat d’efectuar 

iteracions en el càlcul, resultant la pèrdua de càrrega com: 

�� = � · �2,52 · �1� · �	/� 
	
			(2) 

Variable Unitats Descripció  �� m Pèrdua de càrrega per fricció 

D m Diàmetre interior de la canonada 

v m/s Velocitat a secció plena 

L m Longitud de la canonada 
Taula 3. Variables fórmula pèrdues de càrrega primàries 
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Per el polietilè i l’acer inoxidable adoptarem el valor del coeficient Ks
 =120 o n=1/120. La 

longitud dels col lectors d’impulsio és: 1060.92 m. 

Per a les pèrdues de càrrega singulars de les canonades utilitzarem: 

!� = � · �	2 · " 					(3) 
Variable Unitats Descripció  

HS m Pèrdua de càrrega secundària 

K Adimensional Coeficient adimensional 

v m/s Velocitat mitja de la canonada 

g m/s2 Acceleració de la gravetat 
Taula 4. Variables pèrdues de càrrega singulars o secundàries 

El coeficient adimensional prendrà els valors (segons el cas): 

Cas Valor de K 

Creació de velocitat 0.5 

Anul·lació de velocitat 1.2 

Amb reductor relació 0.8 0.2 

Amb reductor relació 0.6 0.4 

Amb ampliació relació 0.8 0.2 

Amb ampliació relació 0.6 0.3 

Colze de 90º 0.25 

Colze de 45º 0.15 

Tes 0.5 
Taula 5. Valors del coeficient de pèrdues singulars 

K global en el nostre cas és la suma de tots els casos, doncs: 3.7 

Per a determinar l’alçada de l’aigua als canals, utilitzarem la fórmula de Manning: 

� = $%/	 · ��	/��  

Variable Unitats Descripció  

v m/s Velocitat de l’aigua 

RH m Radi hidràulic (a·b)/(2·b+a) 

S m/m Pendent 

n Adimensional Coeficient de rugositat (0,014) 

a m Amplada del canal 

b m Alçada de l’aigua 

 

Per a determinar l’alçada de l’aigua als abocadors lineals sense contracció lateral amb 

paret lleugera, utilitzarem la fórmula següent: 

ℎ = ' �( · ) · (2 · ")*.,-
	/�

 

Variable Unitats Descripció  

Q m/s3 Cabal 

m Adimensional Coeficient 0,45 



  ANNEX 13: Càlculs hidràulics 

 

4  Novembre 2013  

 

g m/s2 Acceleració de la gravetat 

h m Pèrdua de càrrega 

b m Amplada 

 

Per a determinar l’alçada de l’aigua als abocadors lineals laterals amb paret lleugera 

utilitzarem la fórmula anterior amb m=0,34 

Per a determinar l’alçada a la descàrrega d’un canal utilitzarem la fórmula: 

ℎ = . �	" · /	0
%/�

 

Variable Unitats Descripció  

Q m/s3 Cabal 

a m Amplada del canal 

g m/s2 Acceleració de la gravetat 

h m Alçada de l’aigua 

 

Pels abocadors triangulars: 

ℎ = ' �1,46-
	/,

 

Variable Unitats Descripció  

Q m/s3 Cabal 

h m Alçada de l’aigua 

 

Pels abocadors de secció circular per facilitar el càlcul convertirem la secció en rectangular 

amb l’alçada igual al diàmetre i l’amplada com 0,785 vegades el diàmetre (per tal de tenir la 

mateixa secció). 

Respecte a la hidràulica dels canals de desbast, les variables principals són: l’alçada de 

l’aigua després de la reixa i la pèrdua de càrrega a la reixa. Per calcular l’alçada de l’aigua 

després de la reixa i si es tracta d’una descàrrega de canal a la sortida de la reixa es tindrem: 

ℎ = .(�/3600)	" · /	 0%/� 

Variable Unitats Descripció  

Q m/s3 Cabal 

a m Amplada del canal 

g m/s2 Acceleració de la gravetat 

h m Alçada de l’aigua 

El valor màxim de pèrdua de càrrega admissible és un valor que es pot prefixar. 

Físicament, es fixa amb el detector de nivell d’accionament de la neteja de la reixa.  
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2.1. Velocitats mínimes i màximes 

L'aigua residual no pot circular a una velocitat massa baixa durant un període de temps 

prolongat perquè es poden produir excessives deposicions de sòlids a la xarxa de clavegueram. 

S'ha de procurar que hi hagi una velocitat suficient durant un nombre elevat d'hores al dia de 

manera que els sòlids que s'hagin dipositat durant el període de baixa velocitat puguin ser 

arrossegats. La velocitat mínima de disseny ha de ser de 0,6 m/s quan el flux d'aigua és a 

secció plena o semiplena. 

En realitat, una velocitat mitjana de l'aigua de 0,3 m/s és suficient per evitar deposicions 

importants de sòlids, malgrat que, per evitar alguns materials com sorres i graves, aquesta 

velocitat mitjana ha de ser de 0,75 m/s. La velocitat màxima que considerarem serà de 1 m/s. 

3. Càlculs hidràulics per l’EDAR 

En aquest capítol calcularem la línia piezomètrica en els diferents elements de l’EDAR. Els 

valors obtinguts determinen els valors de la línia piezomètrica que es mostra al plànols. Com 

hem ja mencionat als objectius, es realitzen els càlculs en les condicions hidràuliques més 

desfavorables, és a dir, pel cabal màxim en cada element del procés (cabal punta) i en les 

condicions de cabal mig. 

Cabal mitjà horari QMH (m3/h) 5,42 

Cabal nominal o de disseny. QMD (m3/dia) 130,1 

Cabal Punta Horari QPH (m3/h) 13,55 

Cabal màxim al pretractament (m3/h) 22 
Taula 6. Cabals de disseny 

3.1. Càlcul de la línia piezomètrica 

El càlcul de la línia piezomètrica el realitzarem començant per la sortida (on coneixem el 

punt d’abocament) i anirem remontant fins l’obra d’entrada. 

3.1.1. Obra de sortida 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Longitud del sobreexidor (m) 0,60 

Cota del sobreeixidor (m) 35,10 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QPH (m) 0,024 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QMH (m) 0,012 

Nivell de l’aigua a QPH (m) 35,124 

Nivell de l’aigua a QMH (m) 35,112 

Longitud del sobreexidor de sortida (m) 0,09 

Cota del sobreeixidor de sortida (m) 34,95 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QPH (m) 0,088 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QMH (m) 0,042 

Nivell de l’aigua a QPH (m) 35,038 

Nivell de l’aigua a QMH (m) 34,992 
Taula 7. Velocitat i pèrdua de càrrega a l'obra de sortida 
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3.1.2. Canonada del mesurador 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Diàmetre interior de la canonada (mm) 80,00 

Longitud (m) 1,00 

Coeficient pèrdua de càrrega singular (2 cons reductors) 0,7 

Velocitat a QPH (m/s) 0,898 

Velocitat a QMH (m/s) 0,299 

Pèrdua de càrrega per fricció a QPH (m) 0,010 

Pèrdua de càrrega per fricció a QMH (m) 0,001 

Pèrdua de càrrega secundària a QPH (m) 0,029 

Pèrdua de càrrega secundària a QMH (m) 0,003 
Taula 8. Velocitat i pèrdua de càrrega al mesurador 

3.1.3. Canonada de decantadors a l’obra de sortida 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Diàmetre interior de la canonada (mm) 110,2 

Longitud (m) 9,00 

Coeficient pèrdua de càrrega singular (3 colzes i 1 té) 1,3 

Velocitat a QPH (m/s) 0,473 

Velocitat a QMH (m/s) 0,158 

Pèrdua de càrrega per fricció a QPH (m) 0,017 

Pèrdua de càrrega per fricció a QMH (m) 0,002 

Pèrdua de càrrega secundària a QPH (m) 0,014 

Pèrdua de càrrega secundària a QMH (m) 0,002 

Nivell de l’aigua al pericó a QPH (m) 35,194 

Nivell de l’aigua al pericó a QMH (m) 35,119 
Taula 9. Velocitat i pèrdua de càrrega a l'obra de sortida 

3.1.4. Canonada de sortida del decantador 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Cota del sobreeixidor (m) 35,34 

Longitud (m) 9,00 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QPH (m) 0,045 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QMH (m) 0,022 

Nivell de l’aigua a QPH (m) 35,385 

Nivell de l’aigua a QMH (m) 35,362 
Taula 10. Velocitat i pèrdua de càrrega a la decantador secundari 

3.1.5. Canonada de sortida del decantador 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 6,78 

QPH (m3/h) 2,71 

Cota del sobreeixidor (m) 35,50 

Longitud del sobreeixidor (m) 3,30 
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Nombre d’entallaments 33 

Cabal màxim per entallament (m3/h) 0,246 

Cabal mig per entallament (m3/h) 0,082 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QPH (m) 0,019 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QMH (m) 0,012 

Nivell de l’aigua a QPH (m) 35,519 

Nivell de l’aigua a QMH (m) 35,512 
Taula 11. Velocitat i pèrdua de càrrega al decantador secundari 

3.1.6. Bombament a filtre percolador 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 6,78 

QPH (m3/h) 2,71 

Cota del sobreeixidor (m) 35,65 

Longitud del sobreeixidor (m) 0,10 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QPH (m) 0,050 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QMH (m) 0,024 

Nivell de l’aigua al pou a QPH (m) 35,700 

Nivell de l’aigua al pou a QMH (m) 35,674 

Cabal de bombament (m) 26,00 

Alçada d’impulsió (m) 6,00 
Taula 12. Pèrdua de càrrega al filtre percolador 

3.1.7. Entrada al biològic 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 6,78 

QPH (m3/h) 2,71 

Cota del sobreeixidor (m) 35,75 

Longitud del sobreeixidor (m) 0,08 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QPH (m) 0,059 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QMH (m) 0,028 

Nivell de l’aigua a QPH (m) 35,809 

Nivell de l’aigua a QMH (m) 35,778 
Taula 13. Pèrdua de càrrega a l’entrada del biològic 

3.1.8. Canonades d’entrada a biològic 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 6,78 

QPH (m3/h) 2,71 

Diàmetre interior de la canonada (mm) 100,00 

Longitud (m) 4,00 

Coeficient pèrdua de càrrega singular (3 colzes i 1 té) 0,25 

Velocitat a QPH (m/s) 0,288 

Velocitat a QMH (m/s) 0,096 

Pèrdua de càrrega per fricció a QPH (m) 0,003 

Pèrdua de càrrega per fricció a QMH (m) 0,000 

Pèrdua de càrrega secundària a QPH (m) 0,001 

Pèrdua de càrrega secundària a QMH (m) 0,000 
Taula 14. Velocitat i pèrdua de càrrega a l'obra de sortida 
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3.1.9. Canonada del mesurador 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Diàmetre interior de la canonada (mm) 80,00 

Longitud (m) 2,00 

Coeficient pèrdua de càrrega singular (3 colzes i 1 té i 2 
cons reductors) 

2,00 

Velocitat a QPH (m/s) 0,898 

Velocitat a QMH (m/s) 0,299 

Pèrdua de càrrega per fricció a QPH (m) 0,021 

Pèrdua de càrrega per fricció a QMH (m) 0,002 

Pèrdua de càrrega secundària a QPH (m) 0,080 

Pèrdua de càrrega secundària a QMH (m) 0,009 

Nivell de l’aigua al pericó a QPH (m) 35,914 

Nivell de l’aigua al pericó a QMH (m) 35,790 
Taula 15. Velocitat i pèrdua de càrrega a l'obra de sortida 

3.1.10. Decantador primari 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Cota del sobreeixidor (m) 36,15 

Longitud del sobreeixidor (m) 2,50 

Nombre d’entallaments 10 

Cabal màxim per entallament (m3/h) 1,625 

Cabal mig per entallament (m3/h) 0,542 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QPH (m) 0,039 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QMH (m) 0,025 

Nivell de l’aigua al decantador a QPH (m) 36,189 

Nivell de l’aigua al decantador QMH (m) 36,175 

Longitud del sobreeixidor de by-pass (m) 2,50 

Cota del sobreeixidor de by-pass (m) 36,189 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor (m) 0,005 

Nivell de l’aigua a QPH al by-pass (m) 36,194 
Taula 16. Velocitat i pèrdua de càrrega al decantador secundari 

3.1.11. Canonada d’entrada al decantador primari 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Diàmetre interior de la canonada (mm) 100,00 

Longitud (m) 2,00 

Coeficient pèrdua de càrrega singular (creació i anul·lació de velocitat) 1,70 

Velocitat a QPH (m/s) 0,778 

Velocitat a QMH (m/s) 0,192 

Pèrdua de càrrega per fricció a QPH (m) 0,012 

Pèrdua de càrrega per fricció a QMH (m) 0,001 

Pèrdua de càrrega secundària a QPH (m) 0,053 

Pèrdua de càrrega secundària a QMH (m) 0,003 
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Nivell de l’aigua al pericó a QPH (m) 36,253 

Nivell de l’aigua al pericó a QMH (m) 36,179 
Taula 17. Pèrdua de càrrega a la canonada del decantador secundari 

3.1.12. Tamisat 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Amplada del canal (m) 0,35 

Cota solera del canal (m) 36,30 

Pèrdua de càrrega a la reixa a QPH (m) 0,232 

Pèrdua de càrrega a la reixa a QMH (m) 0,041 

Alçada d’aigua a la reixa a QPH (m) 0,031 

Alçada d’aigua a la reixa a QMH (m) 0,012 

Nivell de l’aigua al canal abans de la reixa a QPH (m) 36,563 

Nivell de l’aigua al canal abans de la reixa a QMH (m) 36,353 

Nivell de l’aigua al canal després de la reixa a QPH (m) 36,331 

Nivell de l’aigua al canal després de la reixa a QMH (m) 36,312 

Nivell de l’aigua al pericó a QMH (m) 36,179 
Taula 18. Velocitat i pèrdua de càrrega al tamissat 

3.1.13. Entrada al tamisat 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Cota del sobreeixidor (m) 36,60 

Longitud del sobreeixidor (m) 0,35 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QPH (m) 0,042 

Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a QMH (m) 0,017 

Nivell de l’aigua a QPH (m) 36,642 

Nivell de l’aigua a QMH (m) 36,617 
Taula 19. Pèrdua de càrrega a l’entrada del tamisat 

3.1.14. Canonada d’entrada al tamisat 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Diàmetre interior de la canonada (mm) 100,00 

Longitud (m) 2,00 

Coeficient pèrdua de càrrega singular (creació i anul·lació de velocitat) 1,70 

Velocitat a QPH (m/s) 0,778 

Velocitat a QMH (m/s) 0,192 

Pèrdua de càrrega per fricció a QPH (m) 0,012 

Pèrdua de càrrega per fricció a QMH (m) 0,001 

Pèrdua de càrrega secundària a QPH (m) 0,053 

Pèrdua de càrrega secundària a QMH (m) 0,003 

Nivell de l’aigua al pericó a QPH (m) 36,707 

Nivell de l’aigua al pericó a QMH (m) 36,621 
Taula 20. Pèrdua de càrrega a la canonada d’entrada al tamisat 
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3.1.15. Obra d’entrada 

Variable Unitat 

QMH (m3/h) 13,55 

QPH (m3/h) 5,42 

Nivell de l’aigua al pou a QPH (m) 36,707 

Nivell de l’aigua al pou a QMH (m) 36,621 

Cota del sobreeixidor de by-pass (m) 36,900 

Cota de rasant del col·lector (m) 36,900 
Taula 21. Pèrdua de càrrega a l’entrada del tamisat 

4. Càlculs de les canonades d’impulsió 

Les canonades es dimensionen pel cabal punta de disseny amb una velocitat inferior a 1 

m/s. Les bombes actuaran 1+1. 

L’alçada geomètrica serà la diferència de cotes entre l’alçada mitja al pou de bombes i el 

punt de trencament de càrrega al pou corresponent d’entrada a la plants, que serà de 15,5m. 

El cabal mínim de funcionament serà el cabal mig (si és possible arribar-hi amb el variador 

de freqüència, limitat a 355 Hz de mínim punt de funcionament). 

El cabal màxim correspon a aproximadament tres vegades el cabal mig, tal com marca el 

Plec general. 

La pendent mínim serà del 0,1%. Com que no hi hauran punts alts ni punts baixos, no es 

preveuen arquetes amb ventosa ni vàlvules desguàs.  

4.1. Dimensions del col·lector 

Per complir amb la velocitat màxima s’adoptarà una canonada de 110 mm de diàmetre 

exterior i 96,8 mm de diàmetre intern. Gràcies al plànols 8 i 9 relatius al col·lector d’impulsió, 

sabem que aquest té una longitud de 980 m i que hem de salvar una alçada geomètrica de 

25,00 m (cota de la rasa a C1 a 7.05 m i punt final d’entrada a l’EDAR C70 a 31 m). 

Per els cabals de disseny calculats en l’annex 8 tenim: 

  Canonada: PEAD DN110 PN10 

  Diàmetre intern (mm) : 96,8 

  K = 4,0 

  Alçada geomètrica (m): 25,00 

  Longitud (m): 980,0 

  Velocitat (m/s) Pèrdues 
primàries (m) 

Pèrdues 
secundaries (m) 

Alçada 
manomètrica (m) 

Qmaz (m
3/h) 22 m3/h 0,83 7,25 0,14 32,39 

QPH (m3/h) 13,55 m3/h 0.61  4,21 0,08 29,29 

QMH (m3/h) 5,42 m3/h 0.20  0,60 0,01 25,61 
*L’alçada manomètrica és la suma de les pèrdues primàries, secundàries i alçada geomètrica 

 

Taula 22. Càlcul de les velocitats i pèrdues de càrrega 
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4.2. Bomba – Estació d’elevació 

La bomba escollida per l’estació d’elevació es una Bomba PIR M70/2D 50Hz. Aquestes 

bombes per aigües residuals amb efecte triturador indicades per al bombeig a pressió feble i 

econòmic d’efluents, utilitzant sistemes de canonades de descàrrega de diàmetre petit en 

xarxes comunitàries. Són adients per l’evacuació d’efluents d’habitatges en zones rurals on 

s’ha de fer front a altures del terreny, o a on només pot instal·lar-se una xarxa de canonades 

de diàmetre petit. Admeten cabals fins a 30 m3/h i poden operar fins a 75 m de desnivell. 

Especificacions característiques de funcionament 

Cabal 22 m3/h 

Altura geodèsica 25 m 

Potència absorbida 6.22 kW 

Altura d’impulsió 33.67 m 

Rendiment  

Datos bomba 

Tipus d’impulsor PIER M70/2D 50Hz 

Sèrie PIRANHA 

Marca ABS 

Rodet Macerador (197mm) 

Boca d’impulsió DN50 

Dades del motor 

Tensió nominal 400 V 

Potència nominal 7kW 

Factor de potència 0,889 

Corrent d’arrencada 71,9 A 

Freqüència 50 Hz 

Rendiment 83,6% 
Taula 23. Característiques de la bomba 

4.3. Pous de registre 

Es col·locaran pous de registre cada 50 m aproximadament, cada vegada que hi hagi un 

canvi de direcció o de pendent.  

Els pous de registre són elements fonamentals de les xarxes de col·lectors ja que 

compleixen les funcions següents: 

- Accés a la xarxa per al control de les conduccions i les reparacions 

- Accés per a la neteja dels conductes 

- Accés per al control de la qualitat de les aigües residuals 

- Els pous de registre consten dels elements següents: 

o Marc i tapa exterior de tancament en contacte amb la superfície exterior 

o L'estructura del pou 

o Graons o sistema d'accés a la xarxa de clavegueram 

En el nostre cas els pous de registre seran prefabricats. Els factors que cal tenir en compte 

a l’hora d’escollir els marcs i les tapes dels pous de registre són els següents: 

� Seguretat, per tal que les tapes no puguin saltar. 
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� Facilitat de reparació i substitució, ja que tenen un desgast a causa del trànsit i 

possibles subtraccions. S’ha d’exigir que siguin normalitzades. 

� Resistència suficient per suportar la càrrega del trànsit exterior. 

� El recolzament de la tapa sobre el marc s’ha de fer al llarg de tot el perímetre per 

evitar sorolls molestos i el perill de trencaments mecànics per cops violents 

� Evitar l’entrada d’aigües pluvials i d’elements exteriors aliens a la xarxa de 

clavegueram  

� Característiques estètiques i preu de subministrament i de col·locació 

 

Figura 1. Exemple de pou de registre prefabricat 

5. Bibliografia 

� Capitol 2 . Xarxes de Clavagueram. Martin Gullón.  

http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/gestio_aigues_residuals/p

ag/Capitol2.htm#2_3 
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1. Continguts i tasques realitzades 

En aquest annex es recullen tots els càlculs elèctrics per l’EDAR. 

2. Reglamentes i normes 

A la redacció  d’aquest annex i a l’execució de les obres es tindrà en compte la normativa 

legal que s’indica. 

a) Decret 842/2002 de 2 agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic de Baixa 

Tensió i les instruccions complementàries vigents. 

b) Decret 2 de març de 1954 pel que s’aprova el Reglament de Verificacions Elèctriques i 

Regularitat en el Subministrament d’Energia. 

c) Normes de la Companyia Subministradora 

El recinte es troba barrat i s’encarregarà de l’explotació el personal especialitzat. El 

control de la planta es realitzarà des del quadre general CCM. Al mateix, s’hi ubicarà el PLC 

principal. 

3. Alimentació elèctrica 

L’escomesa s’iniciarà als punts definits per la companyia subministradora que es detallen 

a l’annex 15 (un per l’EDAR i un altre per l’estació de bombament). 

Els centres de protecció i mesura es situen a l’entrada de l’EDAR i a l’estació d’elevació, 

des d’on s’alimenten els quadres de distribució i control, amb cable soterrat de 4x10 mm2 i de 

4x10mm2 respectivament de coure. 

4. Conjunt de protecció i mesura 

L’equip de mesura serà de tipus normalitzat per la companyia. Consta de nou mòduls de 

doble aïllament precintables a les seves quatre cantonades, i que contenen: 

- Comptador d’energia doble tarifa. 

- Comptador d’energia reactiva 

- Maxímetre 

- Rellotge 

- Transformadors d’intensitat 

- Regletes de comprovació 

- ICP de protecció 

- Interruptor diferencial 

- Bases de fusibles DIN 3 

La instal·lació es dissenya per una potència de contractació de 10 kW, per l’EDAR i de 7 

kW per l’estació de elevació. 

 

 

 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Bítem (Baix Ebre)  722-PRO-CA-6631  

 

Laura Bel Franquesa  3 

 

5. Quadre principal de distribució i control 

Protegits al costat de l’entrada de la planta, es situarà el quadre elèctric general de 

comandament, maniobra i automatisme de l’estació depuradora. 

Aquest quadre estarà constituït per un armari metàl·lic format per un mòdul amb unes 

mesures unitàries de 1800 x 800 x 500 mm. 

En la seva base disposarà la instal·lació d’un sòcol, i l’entrada i sortida de les línies es 

realitzarà per la part inferior de forma soterrada. 

Al seu interior es disposaran les proteccions magneto tèrmiques i diferencials de totes les 

línies a les que subministrarà, així com els elements de maniobra i protecció i control dels 

electromotors, (protectors de motor amb contactors i relès i variadors de freqüència), sondes, 

nivells i altres elements, i també l’equip autòmat. 

L’autòmat podrà funcionar de forma autònoma sense necessitat d’estar permanentment 

en contacte amb l’ordinador de la planta central, amb el que es comunicarà de forma remota. 

El present quadre realitzarà les següents funcions: 

- Alimentació i protecció de la bateria de condensadors energia reactiva 

- Alimentació i protecció dels electromotors i aparells d’instrumentació, amb realització 

del control i maniobra dels electromotors de forma automàtica a través de l’autòmat 

o de forma manual. 

- Connexió a les botoneres exteriors d’emergència. 

- Anàlisi dels senyals analògics d’instrumentació 

- Alimentació i protecció de l’enllumenat i endolls interiors de l’edifici. 

- Alimentació i protecció de l’enllumenat exterior 

- Cada contractor de protecció dels electromotors, disposarà d’un interruptor 

commutador manual o automàtic, amb pilor de senyalització de marxa i de fallada del 

relè. 

Tota la maniobra es realitzarà a 220 V i totes les senyalitzacions seran a 24 V, per la qual 

cosa s’instal·laran els corresponents transformadors. 

Al costat del quadre, s’instal·larà un sistema de comunicació remota de l’autòmat amb 

l’ordinador central, capaç de rebre i processar totes les entrades i sortides dels diferents 

equips de la planta. Amb l’ordinador central es podrà visualitzar, mitjançant un sistema SCADA, 

el diagrama de funcionament de la planta, així com la modificació del programa de control 

cronològic, impressió d’incidències, dades característiques, memorització d’històrics, etc.  

Mitjançant PLC es podrà modificar el valor dels paràmetres de programa previstos, com 

tipus de funcionament (manual/automàtic), temporitzacions, senyals d’alarma, etc, entrant 

mitjançant una pantalla tàctil. 

El quadre de l’estació d’elevació tindrà similars característiques però serà tipus 

intempèrie. 
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6. Línies d’alimentació i distribució 

La distribució dels conductors al llarg d ela planta es realitzarà mitjançant safates a edificis 

i sales i tub de PEAD corrugat de doble paret enterrat a l’exterior. 

Els conductors de distribució de força motriu seran de coure i tindran una tensió 

d’aïllament no inferior a 1000 volts. Els conductors de maniobra i control seran també de 

coure i tindran una tensió d’aïllament no inferior a 750 V. 

Els conductors que alimenten a un sol motor deuran estar dimensionats per una intensitat 

no inferior al 125% de la intensitat a plena càrrega del motor en qüestió. 

Els circuits d’alimentació de llums o tubs de descàrrega estaran prevists per transportar la 

càrrega deguda als propis receptors, als seus elements associats i a les seves corrents 

harmòniques. La càrrega mínima prevista a VA serà de 1,8 vegades la potència en W els 

receptors. El conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. 

D’acord amb la instrucció ITC BT 19, la secció dels conductors es determinarà de forma 

que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització serà 

inferior al 3% de la tensió nominal a l’origen de la instal·lació. Aquesta caiguda de tensió es 

calcularà considerant alimentats tots els aparells d’utilització susceptibles de funcionar 

simultàniament. 

7. Connexions 

Totes les connexions elèctriques es realitzaran amb regletes, i estaran protegides a 

l’interior de caixes de derivació o connexió, perfectament estanques a les projeccions de 

l’aigua. En tal cas, totes les unions entre canalitzacions de superfície, caixes de derivació i 

caixes de connexió als electromotors, seran sempre roscades amb premsaestopalls, de forma 

que es garanteixi un grau d’estanqueïtat mínim de IP-65. 

Les caixes de derivació per a instal·lacions de superfície seran d’alumini, excepte en 

ambients agressius que seran de PVC. Les caixes encastades seran de PVC: 

8. Canalitzacions 

Les canalitzacions seran de diferent tipus segons el sistema de muntatge i destinació de 

les mateixes. Com a norma general es tindrà en compte les següents característiques: 

- Instal·lació soterrada: PEAD corrugat de doble paret, envoltades de formigó en massa, 

al fons de rasa (DN 90 i DN 75). 

- Instal·lació en superfície: PVC rígid normal corbable en calent, amb grau de duresa 9, i 

d’acer galvanitzat en ambients no corrosius. Safates d’acer galvanitzat per a 

conductors de 1000 V. 

- Instal·lació encastada: PVC corrugat. 

- Instal·lació en interior d’edificis (per les plantes de tipus 1 i 2) amb canaleta: safata de 

reixa, fabricada amb vari-la d’acer electrosoldada galvanitzada en calent. 

- Per al cas dels cables de control s’instal·laran canalitzacions d’ús exclusiu per aquest. 

De la forma que figura al plànol general de la planta, s’establiran en cada tram diverses 

canalitzacions. 
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Per facilitar la instal·lació dels conductors i en els canvis de sentit o derivació de línies, es 

construiran uns pericons prefabricats amb tapa de fosa, perfectament estanca i situades de 

forma que no siguin inundables per l’aigua de pluja. 

9. Bateria de condensadors 

Per tal de poder compensar correctament l’energia reactiva i tractar d’evitar el seu 

pagament, i fins i tot de rebre bonificació per part de l’empresa subministradora, s’instal·larà 

una bateria automàtica de condensadors. 

Per tal de tractar d’aconseguir un cosinus de fi, pròxim a 1, la bateria a instal·lar serà de 

7,5 kVAR. 

10. Elements de control 

La present planta disposarà dels següents elements de control i instrumentació: 

- 4 mesuradors analògics de cabal. 

- Detectors de cabal 

Els mesuradors tindran sortida 4-20 mA que serà processat en l’autòmat situat en el 

quadre principal. 

11. Polsadors d’emergència 

Amb la finalitat d’augmentar la seguretat de la planta i principalment de les persones, 

pròxim a l’emplaçament de cada electromotor, i en lloc fàcilment accessible i visible, es 

situaran polsadors d’aturada. 

Aquests polsadors disposaran d’enclavament mecànic i tindran un grau d’aïllament IP-65.  

12. Proteccions 

D’acord amb l’indicat a les ITC BT 22 i 24, tot el circuit estarà protegit contra els efectes de 

les sobreintensitats que poden presentar-se al mateix, per la qual cosa, la interrupció d’aquest 

circuit es realitzarà en el temps necessari per evitar els seus efectes. 

Així mateix, a l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu de protecció contra curt 

circuits, dels quals la seva capacitat de tall estarà d’acord amb la intensitat de curt circuit que 

pugui presentar-se al punt d’instal·lació. 

13. Característiques enllumenat i mecanismes 

13.1. Enllumenat interior 

L’enllumenat de l’interior del recinte de quadres, estarà realitzada amb làmpades de 

fluorescència, i el conjunt tindrà les següents característiques: 

- Pantalles fluorescents de superfície, amb reixeta difusora 

- Interruptors i endolls de superfície i encastats 

- Unitats autònomes d’emergència 
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13.2. Enllumenat exterior 

L’enllumenat exterior servirà per il·luminar tot el recinte, amb un mínim de 10 lux, en les 

zones de vials interiors i de 50 lux, en els equips exteriors amb lectures o accionaments. 

L’enllumenat exterior constarà de tres projectors de 250 W v.s.a.p. AF IP-65, muntats en 

una columna de 6m. 

Els criteris d’execució d’enllumenat exterior, seran assimilables a les instal·lacions 

d’enllumenat públic. 

13.3. Enllumenat d’emergència 

Encara que d’acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, no sigui 

perceptiva la instal·lació d’enllumenat d’emergència per una instal·lació d’aquestes 

característiques, es tindrà igualment en compte, donat la comoditat i seguretat que suposa la 

seva instal·lació. 

Aquestes unitats entraran en funcionament automàticament en cas de tall de la corrent 

normal de subministrament o quan la seva intensitat baixi a menys de 70 % dels seu valor 

nominal, amb un mínim de funcionament d’1 hora. 

14. Connexió a terra 

Es tindrà especial interès a l’efectuar la instal·lació, en el que fa referència a la posada a 

terra de la instal3laió, ajustant-se en tot moment a l’establer en l’ins. ITC BT 18. 

En general, la instal·lació de posta a terra, constarà de les següents parts: 

- Preses de terra 
- Línia principal de terra  
- Derivacions de la línia principal de terra 

Descriurem seguidament les característiques principals de cadascuna de les parts que 

constitueixen la present instal·lació. 

14.1. Elèctrodes 

Constituïts per piques d’acer recobertes amb una capa de coure, de 2 metres de llargària i 

14 mm de diàmetre, com a mínim. Es col·locaran convenientment repartides, i 

intercomunicades entre sí, amb una separació mínim entre elles, equivalent a la longitud 

soterrada d’aquestes, com a mínim. El nombre de piques a instal·lar es determinarà en el 

moment de realitzar la instal·lació, d’acord amb la naturalesa del terreny, i segons el resultat 

de l’amidament que es faci. 

El conductor per a intercomunicat les piques, serà un despullat de coure de 35 mm2 de 

secció com a mínim, soterrat horitzontalment. Aquest conductor es soterrarà a una 

profunditat que impedeixi que sigui afectat per les feines del terreny i per les gelades, i com a 

mínim a 50 cm de profunditat. 
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14.2. Línia d’enllaç amb terra 

Està constituïda pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt d’elèctrodes amb el 

punt de posta a terra. Serà a base de conductor o cable de coure elctrolític despullat de 35 

mm2 de secció. 

14.3. Punt de posta a terra 

Es un punt situat fora del sòl que serveix d’unió entre la línia d’enllaç amb terra i la línia 

principal de terra. 

El punt de posta a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, born, 

placa, etc.), que permeti la unió entre els conductors d eles línies d’enllaç i principal de terra, 

de forma que es pugui, mitjançant útils apropiats, separar-se aquestes, amb la finalitat de 

poder realitzar l’amidament de la resistència de terra. 

14.4. Línia principal de terra 

La línia principal de terra està constituïda per un conductor que partint del punt de posta 

a terra, se li connecten les derivacions necessàries per la posta a terra de les masses dels 

receptors, generalment a través dels conductors de protecció. 

15. Relació de motors i potències 

A continuació es relacionen els motors, les seves potències, el temps de funcionament i 

per tant, l’energia consumida. 

Variable Equips Nº 
unitats 
actives 

Nº 
unitats 
de 
reserva 

Potència 
unitària 
instal·lada 
(kW) 

Potència 
unitària 
absorbida (kW) 

Potència 
absorbid
a total 
(kW) 

Temps 
funciona
ment 
(h/d) 

Energia 
consumida a 
(kWh/dia) 

Pretractament Tamís 1  0,55 0,40 0,40 6,00 2,40 

Decantació 
primària 

Bombes de 
fangs 

1 1 1,30 0,28 0,28 0,48 0,13 

Tractament 
biològic 

Bombes de 
recirculació 

4 1 2,00 1,50 6,00 24,00 144,00 

Ventiladors 4  0,10 0,05 0,20 24,00 4,80 

Decantació 
secundària 

 2  1,30 0,28 0,56 0,24 0,13 

Dipòsit d’aigua 
tractada 

Bombes de 
fangs 

1  0,10 0,07 0,07 1,00 0,07 

Grup de 
pressió 

1  1,25 0,88 0,88 1,00 0,88 

Enllumenat i altres  1  2,00 1,50 1,50 2,00 3,00 

TOTAL     9,89   155,42 
Taula 1. Relació d’equips 

Potència total absorbida màxima: 9,89 kW 

Consum mig diari: 155,42 kWh/dia 

Consum mig horari: 6,48 kWh/h 
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De forma similar per l’estació de bombament es relacionen els motors, les seves 

potències, el temps de funcionament i per tant, l’energia consumida. 

Variable Equips Nº 
unitats 
actives 

Nº 
unitats 
de 
reserva 

Potència 
unitària 
instal·lada 
(kW) 

Potència 
unitària 
absorbida 
(kW) 

Potència 
absorbida 
total (kW) 

Temps 
funcion
ament 
(h/d) 

Energia 
consumida 
a 
(kWh/dia) 

Pretractament Tamís 1 1 7,00 6,42 6,42 6,05 38,81 
Taula 2. Relació de motors 

Potència total absorbida màxima: 6,42 kW 

Consum mig diari: 38,81 kWh/dia 

Consum mig horari: 1,62 kWh/h 

16. Càlcul de la bateria automàtica de condensadors 

Les dades de partida són: 

- Potència activa: P = 9,89 kW 

- Factor de potència inicial, cos � = 0,80 

- Factor de potència final, cos � = 0,95 

La potència reactiva inicial de la instal·lació és: �� = �	��	�� 

La potència reactiva final haurà de ser: �	 = �	��	�	 

La bateria automàtica de condensador deurà subministrar una potència capacitiva: 

�	 = (�� −�	) = 	�	(��	�� − 	��	�	) 

Tenim que cos Q1 = 0,8, cos Q2 = 0,95, ��	�� = 0,75, ��	�	 = 0,328, llavors: 

�	 = (�� − �	) = 	9.89(0,75 − 	0,328)���� = 4,17	���� 

17. Càlculs cables elèctrics 

Els càlculs de seccions de les línies s’han efectuat a partir de les següents fórmules: 

a) Sistema trifàsic: 

�	(�) = 	
��

1,732 · � ·  !"	�
· � 

#	(�) =
��

� · � · $
· % 

#	(�) = 	
1,732 · � · % ·  !"	�

� · $
 

b) Sistema monofàsic: 

�	(�) = 	
��

� ·  !"	�
· � 

#	(�) =
2 · ��

� · � · $
· % 

On �� 	és a potència de càlcul en W, L la longitud de càlcul en metres, e la caiguda de 

tensió en volts, k la conductivitat (Cu =56, Al=35), I la intensitat, U la tensió de servei en volts 

(380 o 220 V), S la secció del conductor mm2,  !"	� el factor de potència i R el rendiment per 

línies de motor i d’enllumenat de descàrrega.  
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Pels punts de consum a 220 V: 

Designació Quadre 
general 

Tamís Bomba 
fangs 
primari 

Bomba de 
recirculació 
-1 

Bomba de 
recirculació 
-2 

Bomba de 
recirculació 
-3 

Potència instal·lada 16,20 0,55 1,30 2,00 2,00 2,00 

Potència absorbida 9,89 0,40 0,28 1,50 1,50 1,50 

Intensitat 18,80 0,76 0,53 2,85 2,85 2,85 

Longitud 2,00 16,00 15,00 19,00 19,00 16,00 

Secció 10,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

C de T (V) 0,09 0,12 0,08 0,54 0,54 0,45 

C de T (%) 0,02 0,03 0,02 0,14 0,14 0,12 

Cable força 4 x 10 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 

Cable comandament  2 x 1,5 2x 1,5 2x 1,5 2x 1,5 2x 1,5 
Taula 3. Cables elèctrics 

 

Per l’estació d’elevació: 

Designació Quadre 
general 

Bomba 
d’elevació -1 

Bomba 
d’elevació -2 

Potència instal·lada 7,00 7,00 7,00 

Potència absorbida 6,42 6,42 6,42 

Intensitat 12,21 12,21 12,21 

Longitud 2,00 12,00 12,00 

Secció 10,00 4,00 4,00 

C de T (V) 0,06 0,91 0,91 

C de T (%) 0,02 0,24 0,24 

Cable força 4 x 10 4 x 4 4 x 4 

Cable comandament  2 x 1,5 2x 1,5 
Taula 4. Cables elèctrics 

 

18. Bibliografia 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
ANNEX 15 

CÀLCULS ESTRUCTURALS 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
ANNEX 16 

AUTOMATISMES I CONTROL 

 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Bítem (Baix Ebre)  722-PRO-CA-6631  

 

Laura Bel Franquesa  1 

 

ANNEX 16 

AUTOMATISMES I CONTROL 

 

1. CONTINGUT I TASQUES REALITZADES ................................................................................... 2 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE COMANDAMENT ..................................................... 2 

3. DEFINICIÓ DE CONTROLS I AUTOMATISMES ......................................................................... 3 

3.1. TAMISAT ............................................................................................................................... 3 

3.2. DECANTACIÓ PRIMÀRIA ............................................................................................................ 3 

3.3. FILTRE PERCOLADOR ................................................................................................................ 3 

3.4. DECANTACIÓ SECUNDÀRIA ........................................................................................................ 3 

3.5. BOMBA D’AIGUA TRACTADA ...................................................................................................... 3 

4. QUADRES EXPLICATIUS DELS EQUIPS DE LA PLANTA. FORMA DE COMANDAMENT. ............. 3 

5. TIPUS DE CONTROL ............................................................................................................... 5 

6. SISTEMA DE SUPERVISIÓ ....................................................................................................... 5 

7. CONTROL DE L’ESTACIÓ D’ELEVACIÓ ..................................................................................... 5 

8. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 6 

 

  



  ANNEX 16. Automatismes i control 

 

2  Novembre 2013 

 

1. Contingut i tasques realitzades 

En aquest  annex s’especifiquen tots els automatismes i control de les diferents unitats 

del’EDAR de Bítem. 

2. Descripció general del sistema de comandament 

El sistema de comandament i control compren els següents equips, accessoris i serveis: 

- Armaris de maniobra 

- Elements de camp (nivells, aparells d’instrumentació, botoneres de camps, etc.) 

- Motors elèctrics 

- Cablejat dels quadres fins als elements de camp 

- Autòmat programable amb pantalla tàctil 

- Mòdem de comunicació 

- Configuració general del sistema 

El sistema de control automàtic proposat consta fonamentalment d’un PLC que es 

comunica via mòdem amb un sistema de supervisió del control centralitzat. Un ordinador amb 

impressora realitzarà la supervisió del sistema a la planta central. El PLC té una pantalla d’accés 

i sistema d’emmagatzematge de dades. 

El sistema de control realitzarà les següents funcions: 

a) El sistema de control tindrà comandament directe sobre tots i cadascun dels motors 

elèctrics existents a la planta, així com control de les vàlvules motoritzades, posta en 

marxa i parada, control de les proteccions, etc., sempre que el selector del sistema de 

funcionament del quadre parcial estigui en posició d’automàtic. 

b) Els PLC tindran el número d’entrades i sortides suficients per efectuar un 

funcionament completament automàtic de la planta.  

En principi, la relació de senyals que concreta l’autòmat és la següent: 
� 4 senyals analògiques i 3 digitals, d’entrada d’elements de camp (nivells, 

cabalímetres,...) 

� 12 senyals digitals d’entrada de control tèrmic dels motors 

� 12 senyals digitals d’entrada de confirmació de marxa dels motors 

� 12 senyals digitals d’entrada de senyal de forma automàtica 

� 12 senyals de sortida digital per indicació d’alarmes 

c) El disseny del software s’adaptarà a les necessitats de tractament de la plant i poden 

modificar-se en qualsevol moment les condicions de tots i cadascun dels seus 

paràmetres, ja sigui per les ampliacions futures de la capacitat de la planta, o per 

modificació d’alguna variable inicialment proposada (es podran modificar paràmetres 

de nivell de treball, cabal, seqüències de treball...) 

d) Mitjançant la instal·lació dels elements de control de camp es realitzaran les lectures 

necessàries als punts adequats pel bon funcionament de la planta 

e) Les senyals analògiques es portaran amb cables de control que discorreran per camins 

de cables independents fins al quadre corresponent.  
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La instrumentació prevista en l’EDAR consisteix en: 

� Mesurador de cabal electromagnètic per entrada d’aigua DN100. 

� Mesurador de cabal electromagnètic per entrada d’aigua al biològic DN80. 

� Mesurador de cabal electromagnètic per l’extracció de fangs en excés DN50. 

� Mesurador de cabal electromagnètic per sortida d’aigua tractada DN80. 

� 1 detector de cabal al by-pass 

� Detectors de nivell del tamís. 

3. Definició de controls i automatismes 

El subministrament inclou la implantació dels següents automatismes, seqüències de 

maniobra i sistemes de control. 

3.1. Tamisat 

Els tamisos de cargol amb compactació estaran temporitzats. De forma independent un 

detector de nivell alt arranca el tamís fins a arribar a un nivell mínim en què l’atura. 

3.2. Decantació primària 

El sistema de bombament de fangs en excés estarà dotat d’automatisme de 

temporització. El variador de freqüència es prefixarà manualment a una velocitat determinada 

segons s’estableixi, entre 30 i 35 Hz. L’extracció de fangs en excés es repartirà en dos períodes 

d’extracció diaris. La temporització serà la mateixa que la prevista pel secundari, entrant 

sempre en funcionament rere l’atur d’aquest. 

3.3. Filtre percolador 

Les bombes de recirculació funcionaran de forma continua. Els ventiladors també 

funcionaran de forma continua. 

3.4. Decantació secundària 

El sistema de bombament de fangs en excés estarà dotat d’automatisme de 

temporització. El variador de freqüència es prefixarà a una velocitat determinada segons 

s’estableixi, entre 30 i 35 Hz. L’extracció de fangs en excés es repartirà en dos períodes 

d’extracció al dia. La temporització serà alterna amb la del primari. 

3.5. Bomba d’aigua tractada 

La bomba d’aigua tractada tindrà un funcionament continu, amb el seu propi sistema de 

regulació segons la pressió. 

4. Quadres explicatius dels equips de la planta. Forma de comandament. 

Adjuntem a continuació les taules de la distribució d’elements amb les senyals respectives 

per cada PLC tenint en compte els següents tipus de senyals digitals: 

- (A) = obrir, tancar, limitador de par, tèrmic, obert, tancat 

- (B) = Tèrmic, marxa, indicador escalfament, indicador estanqueïtat 
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- (C) = Tèrmic, marxa 

- (E) = Obrir, tancar, posició 

- (F) = Marxa esquerra, marxa dreta, tèrmic 

- (G) = marxa esquerra, marxa dreta, tèrmic, limitador de par. 

- (H) = obrir, tancar, obert, tancat 

- (I) = alarmes, marxa 

- (J) = Marxa, tèrmic, limitador de par 

- (L) = Posició 

Designació Mesurador 
de cabal - 1 

Tamís Mesurador 
de cabal - 2 

Bomba de 
fangs primari 

Bomba 
recirculació – 
1,2,3,4 

Bomba 
fangs 
secundaris 

Potència instal·lada 0,10 0,55 0,10 1,30 2,00 1,30 

Potència absorbida  0,40  0,28 1,50 0,28 

Control manual  Armari 
elèctric 

 Armari 
elèctric 

Armari elèctric Armari 
elèctric 

Control automàtic  PLC  PLC PLC PLC 

Variador de freqüència    Si amb 
control 
manual 

 Si amb 
control 
manual 

Paràmetre de control  Temps/nivell  Temps   Temps  

Senyalització d’alarmes  Alarmes  Alarmes Alarmes Alarmes 

Tipus de sortida 
analògica 

Cabal  Cabal    

Tipus d’entrada/sortida 
digitals 

 (C)  (C) (C) (C) 

 

Designació Mesurador 
de cabal - 3 

Bomba 
d’aigua 
tractada 

Mesurador 
de cabal - 4 

Ventilador 
percolador – 
1,2,3,4 

Potència instal·lada 0,10 1,25 0,10 0,10 

Potència absorbida  0,88  0,05 

Control manual  Armari 
elèctric 

 Armari 
elèctric 

Control automàtic  Local  PLC 

Variador de freqüència     

Paràmetre de control  Pressió   

Senyalització d’alarmes  Alarmes  Alarmes 

Tipus de sortida 
analògica 

Cabal  Cabal  

Tipus d’entrada/sortida 
digitals 

 (C)  (C) 

Taula 1. Quadres de comandament 
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5. Tipus de control 

En els elements que estan subjectes a un dels controls ja vistos, es disposarà de 

commutador manual o automàtic als quadres, i proper a ell, a la planta, un accionador 

d’emergència. A més, tots els motors es podran activar i desactivar des del PLC. 

En general, mínims a tots els bombaments aturaran les bombes fins i tot en el 

funcionament manual. 

El funcionament de les alarmes serà: 

- Quan s’activa l’alarma ha de comunicar via mòdem amb la central i quedarà 

clarament visualitzat en la pantalla del PLC. 

- Quan l’operari estigui present ha de prémer un polsador passant l’òptica a fixa. 

- Un cop reparat el defecte, l’operari ha de polsar el reset. Si el defecte ha desaparegut, 

l’alarma òptica desapareix, si no és així, continua encesa comunicant via mòdem amb 

la central el seu estat. 

6. Sistema de supervisió 

A la planta central amb ordinador el sistema de supervisió realitazarà les següents 

funcions: 

- Senyalització i memorització de les alarmes 

- Adquisició, mesura, control i memorització de les dades de les mesures analògiques 

de la planta. Els valors es memoritzaran en funció de la capacitat del PC almenys per 

un any. Aquestes dades tindran sortida a impressora o disquet per poder ser tractades 

per full de càlcul convencional. 

- Adquisició i memorització del temps de funcionament dels diversos elements de la 

planta, així com el nombre d’arrencaments. 

- Introducció per part de l’operador de la configuració d’alarmes. 

- Requadre general per accedir a les funcions generals 

- Requadre per comanda manual per cada funció panell general de la planta. 

- Visualització i impressió en temps real de les alarmes 

- Visualització i impressió en forma de taula o gràfica d’evolució de les variables més 

importants (les memoritzades), podent seleccionar l’ interval de temps. 

- Visualització i impressió de les hores de funcionament de cada element. 

7. Control de l’estació d’elevació 

Per l’estació d’elevació es disposarà d’un sistema de control independent, donat la llarga 

distància de la que es troba respecte a l’EDAR. 

El sistema de control automàtic proposat consta fonamentalment d’un PLC que es 

comunica via mòdem amb un sistema de supervisió del control centralitzat. 

Un ordinador amb impressora realitzarà la supervisió del sistema a la planta central. 

El PLC té una pantalla d’accés i sistema de magatzem de dades i bàsicament controlarà les 

dos bombes (una de reserva), segons el nivell detectat amb boies. La bomba disposarà de 
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variadors de freqüència actuant en dos o tres punts prefixats segons el nivell. Les bombes 

tindran rotació de funcionament per temps prefixat. 

Els punts de funcionament marcats per les boies seran: 

- Nivell 1: Aturada de bomba 

- Nivell 2. Arrancada de bomba a 37 Hz / Baixar a 37 Hz si està a 40 Hz 

- Nivell 3: Passar la bomba a 42 Hz / Baixar a 42Hz si està a 50 Hz 

- Nivell 4: Passar la bomba a 50 Hz 

 

8. Bibliografia 
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1. Contingut i tasques realitzades 

En aquesta annex es definiran les operacions d’explotació i manteniment de la planta de 

tractament d’aigües residuals de Bítem (Tortosa), és a dir, els treballs a realitzar per assegurar 

el funcionament i la durabilitat de les instal·lacions. 

Es descriuran així els equips de personal necessaris per aquest fi, les tasques 

sistemàtiques a realitzar i l’estimació dels costs per aquest concepte. 

L’objectiu principal d’una EDAR és aconseguir un rendiment en el tractament de les aigües 

residuals acord amb la legislació i a uns costs econòmics, socials i medi ambientals mínims. 

Aquest objectiu s’assolirà si es realitzen correctament: 

- El manteniment i conservació dels equips i instal·lacions, tant electromecàniques, 

d’obra civil o de serveis complementaris. 

- L’explotació del equips i de les instal·lacions per arribar als objectius prevists, i 

seguiment del procés i del rendiment de cada fase (línia aigua, fangs o auxiliars) 

- El control i seguiment del funcionament tècnic, econòmic i administratiu de tots els 

aspectes de la planta. 

Lògicament, l’adequada realització de les activitats pas per una correcta assignació 

pressupostaria.  

2. Instruccions generals 

2.1. Instruccions de seguretat 

Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció o conservació de 

les instal·lacions de tractament de l’aigua residual es portaran a terme complint la normativa 

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

Les instal·lacions elèctriques, compliran el Reglament Electrotècnic. Particularment, s’ha 

de tenir molt en compte els següents punts: 

� Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i 

amb la finalitat de protegir-se contra possibles infeccions, estarà prohibit menjar, 

beure i fumar. Les persones que hagin realitzat treballs en la planta de tractament 

es rentaran i es desinfectaran acuradament amb els productes adequats abans de 

menjar, de beure i de fumar. 

� L’obertura del quadre de control i la manipulació del mateix, estarà només a 

càrrec d’un electricista competent. 

� En el cas que alguna persona, accedeixi a la instal·lació per motius de control o de 

reparació, aquesta ha d’estar prèviament ben airejada. 

� Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de la instal·lació, ha 

d’estar ben agafada a un cinturó de seguretat i ser vigilada per altra persona que 

es trobarà fora del tanc. 

2.2. Instruccions de servei 

No es permetrà que siguin abocats a la planta de tractament, els següents líquids: 
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� Aigües residuals que continguin benzina, olis, dissolvents, desinfectants, o qualsevol 

altra substància nociva que tingui un efecte tòxic en els microorganismes. 

� Aigua i fang procedents de fosses sèptiques. Qualsevol deteriorament en la planta de 

tractament o en el mecanisme de la mateixa, haurà de ser reparat d’immediat. Les 

reparacions o revisions en les instal·lacions elèctriques les realitzaran especialistes 

autoritzats a l’efecte. 

Tots els treballs de control i manteniment, incidències, reparacions, seran registrats en el 

llibre de registre de serveis amb indicació de les dades corresponents. Aquestes instruccions 

de servei seran lliurades en mà a la persona responsable del manteniment. 

3. Operacions d’explotació, manteniment i conservació 

3.1. Instruccions de servei 

Les operacions d’explotació i manteniment de la planta de tractament d’aigües residuals 

de Bítem es poden dividir en tres grans grups, segons siguin d’explotació, manteniment o 

conservació, i a la seva vegada es poden catalogar, en funció de la seva periodicitat, en 

operacions diàries, setmanals o mensuals. 

3.1.1. Diàries 

� Comprovació del correcte funcionament del tamisat, netejant les possibles restes que 

haguessin pogut quedar retingudes. 

� Comprovar el funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que actuen 

com unitats de reserva: capçalera, purga del fang secundari i succió dels fangs del tanc 

polivalent. 

� Comprovar que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

� Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

Moltes d’aquestes operacions es poden realitzar quan la instal·lació es troba en un 

funcionament habitual i diari no sent necessari portar a terme l’operació pròpiament dita. 

Les operacions de neteja s’hauran de realitzar més d’un cop al dia si es consideri necessari 

així com el manteniment d’equips o reposició de reactius. 

3.1.2. Setmanals 

� Comprovar tots els quadres de potència. 

� Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 

� Realitzar les operacions de reg necessàries. 

� Revisar totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles fuites. 

� Buidat del contenidor de residus sòlids i de fangs deshidratats. 

� Realitzar l’engreixament de totes les politges i elements de gir de tots els vehiculadors 

de la planta. 

� Netejar les passarel·les i escales de tots els equips. 

� Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, etc.). 
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� Comprovar el funcionament de tots els automatismes instal·lats a planta 

(cabalímetre,...). 

� Comprovar els equips de dosificació. 

� Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

3.1.3. Mensuals 

� Netejar totes les superfícies tant interiors com exteriors de tota la planta. 

� Comprovar els nivells d’oli dels equips, canviant-lo si fos necessari. 

� Comprovar el pla d’engreixat dels equips complint el que sigui necessari. 

� Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 

� Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

� Comprovació de l’enllumenat públic. 

� Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

3.1.4. Trimestrals 

� Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari. 

� Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

3.1.5. Anuals 

� Pintar totes les superfícies: edifici, escales, passarel·les, motors, etc. 

3.2. Explotació 

Les operacions d’explotació hauran de començar amb un recorregut per la planta 

depuradora a on haurem d’observar els següents fets: 

� Els tamisos i els seus corresponents cargols i premses han de funcionar, segons 

indiquin les sondes que els accionen i per tant segons el pla d’automatisme de la 

planta. 

� Les bombes hauran de moure aigua o fang. 

� Han de funcionar i per tant poder llegir-se lectures lògiques en tots els automatismes, 

sinó s’ha de trobar la causa d’una lectura anormal immediatament. 

� No s’han de detectar ni punts d’olors ni de brutícia a tota la planta. 

� Les tasques de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la planta. 

Aquest recorregut inicial diari per la planta ha de confirmar que es realitzen les tasques de 

manteniment estipulades. 

3.2.1. Diàries 

� Lectura dels paràmetres registrats en el control. 

� Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

o Cabal: Entrada, sortida, purga i succió. 

o Dosificació de reactius: polielectròlit. 
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o Hores de funcionament de bombes d’aigua i fangs així com de la bomba 

centrífuga. 

o Anotació del pH diari de planta. 

o  Cabals desviats a by-pass. 

� Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de 

deshidratació. 

� Realitzar una revisió de l’estoc de reactius. 

3.2.2.  Setmanals 

� Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

o DBO5 Afluent Efluent 

o DQO Afluent Efluent 

o MES Afluent Efluent 

� Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades al llibre de 

manteniment. 

� Sol·licitar els reactius necessaris. 

� Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

� Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessaris o 

consumits. 

3.2.3. Mensuals 

� Mostreig i comprovació d’anàlisis: una comprovació setmanal. 

� Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment. 

� Calibratge de les sondes d’oxigen dissolt. 

3.2.4. Trimestrals 

� Comprovar l’estat (pintura) dels equips electromecànics i prendre les mesures 

oportunes. 

3.2.5. Anuals 

� Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

o Humitat Fang 

o Matèria orgànica Fang 

o Matèria mineral Fang 

� - Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista: 

o Manteniment. 

o Explotació. 

o Conservació. 

3.3. Conservació 

Es realitzaran totes les operacions per conservar en perfectes condicions l’obra civil, els 

vials de servei, la pintura de les instal·lacions tant d’obra civil com d’equips i la jardineria. 
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Les activitats rutinàries de conservació consistiran en la reposició dels elements danyats i 

repintat de l’obra civil i d’aquells elements que es consideri necessari. 

En determinades ocasions, i sota criteri de la Direcció Tècnica de la Planta, se 

subcontractaran total o parcialment les tasques de Conservació que es consideri oportunes. 

Relació d’algunes activitats de Conservació: 

� Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 

� Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 

� Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues en canonades. 

� Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 

� Retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització. 

� Conservació de la jardineria. 

4. Càlcul de les despeses 

L’explotació, manteniment i conservació dels equips i instal·lacions que componen una 

EDAR es classifiquen en fixes i variables. El cabal tractat determina la variabilitat de les 

despeses. 

4.1. Despeses fixes 

Tenen concepte de despeses fixes aquelles que són independents del cabal tractat i que 

es produeixen sense distinció que la planta estigui en funcionament o parada. Les despeses 

fixes es divideixen en: 

� Despeses inicials 

� Despeses de manteniment i conservació 

� Despeses de personal 

� Energia elèctrica 

� Varis 

En manteniment i conservació s’inclouen les despeses derivades del manteniment dels 

equips en les seves diferents versions: manteniment d’ús, manteniment preventiu, 

manteniment correctiu, manteniment modificatiu i manteniment energètic i ambiental, a més 

de les despeses de conservació de l’Obra Civil, Vials, Jardineria, etc. 

En les despeses de personal s’inclouen únicament els derivats de la retribució dels tècnics, 

operaris i administratius en tota l’extensió: nòmina, seguretat social, plus, etc. 

Existeix un cost de l’energia elèctrica, funció de la potència contractada, que és 

independent dels cabals tractats. 

En varis s’inclouen totes aquelles despeses que no han estat contemplades en els grups 

anteriors com per exemple el telèfon, les assegurances, el material d’oficina, etc. 

Respecte al consum d’aigua potable es fa referència a l’aigua que s’utilitzarà per als 

diferents serveis de la planta i que principalment són: 

� Serveis higiènics 

� Consum humà 
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Per a tots aquests conceptes s’utilitzarà aigua provinent de la xarxa, per la qual cosa serà 

necessària una escomesa. 

El present estudi sobre les despeses fixes es basa en les següents premisses: 

� El personal de plantilla és el mínim per atendre el servei continuat de les instal·lacions. 

� Les operacions especials o situacions puntuals que demanen major mà d’obra, 

s’efectuaran recorrent al mercat laboral o empresarial, depenent de la naturalesa 

tècnica del mateix. 

� El manteniment d’ús i el preventiu seran efectuats pel propi personal, excepte aquells 

que per la seva singularitat tècnica requereixin una marcada especialització. 

� El manteniment correctiu i energètic i ambiental es repartiran equitativament entre el 

personal propi i les assistències exterior. 

Amb aquests considerants es minimitzen les despeses fixes, que d’alguna manera passen 

a dependre del nivell d’utilització de les instal·lacions, sense adquirir la categoria de despeses 

variables al no fer-les dependre del cabal tractat. Les despeses fixes es divideixen en: 

� Despeses inicials 

� Despeses de manteniment i conservació 

� Despeses de personal 

� Energia elèctrica 

� Administració i varis 

4.1.1. Despeses inicials 

Categoria treballador Cost empresa (€/any) 

Oficines 500 

Vestuari i menjador 500 

Eines, equips de mesura 1500 

Vehicles  

Furgoneta de 13 000 €, interès 8% amortització a 8 anys 1131,10 

Eines jardineria 1500€, interès 8% amortitazació a 8 anys 104,58 

TOTAL 3 735,68 
Taula 1. Despeses fixes - inicials 

4.1.2. Despeses de manteniment i conservació 

Es consideren dins d’aquest apartat les despeses de: 

� Manteniment i conservació d’equips electromecànics: peces per canviar en els 

diferents equipaments i instal·lacions de la planta: Canonades, tamisos, vàlvues, etc. 

S’han considerat en aquest apartat el cost anual dels olis i les grasses indutrials per la 

lubrificació de les m`quines, el manteniment d’estacions transformadores, reposició de 

material elèctric, pintura i manteniment general.  

� Manteniment i conservació de l’obra civil. Es tenen en compte les despeses de pintura, 

reposició de by-pass, jardineria. Ajuda a minimitzar l’impacte visual. 

Per estimar les despeses de manteniment i conservació ens hem basat en l’experiència en 

obres similars així, la despesa anual del manteniment i conservació d’equips 

electromecànics s’avalua considerant un 2,5 % del cost de la primera instal·lació (cost 

material de l’obra: 642 485.36) i per l’obra civil l’1% 
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Categoria treballador % cost primera instal·lació Cost empresa (€/any) 

Equips electromecànics 2,5 % 16 062,1 

Obra civil 1 % 6 424,85 

TOTAL 3 735,68 22 486.98 
Taula 2. Despeses fixes - Manteniment i consevació 

4.1.3. Despeses de personal 

La formació del personal constitueix el millor mitjà per millorar el funcionament de les 

instal·lacions. Els factors que determinaran el número total de personal, a més del cabal a 

tractar són: 

� Disposició en planta de l’estació 

� Homogeneïtzació del procés i normalització dels equips 

� Nivell i grau de tractament 

� Tipus de residus sòlids que s’han de retirar 

� Productivitat 

� Clima 

� Formació del personal 

� Grau d’automatització 

� Recollida automàtica de mostres 

� Lloc on es realitzar els anàlisis de laboratori 

� Forma de realitzar el manteniment 

� Edat i estat dels equips 

Després de realitzar un anàlisi de les necessitats de la plant, es donen a continuació les 

necessitats estimades de personal per l’EDAR de Bítem. A la taula s’especifica el cost anual del 

personal considerat i la categoria de cada treballador: 

Categoria treballador Dedicació  Preu a temps complet (€/any) Cost empresa (€/any) 

Cap de planta 8% 50 000 4 000 

Oficial electromecànic 25 % 30 000 7 500 

Operari de planta 90 % 25 000 22 500 

Total   34 000 
Taula 3. Despeses fixes - Personal 

4.1.4. Energia elèctrica 

Existeixen unes despeses de l’energia elèctrica en funció de la potència contractada que 

són independents dels cabals tractats. Segons l’Annex de “Càlculs elèctrics”, la instal·lació es 

dissenya per una potència de contractació de 10 kW, per l’EDAR i de 7 kW per l’estació de 

elevació al mes. El preu del kW anual és 35,649473 €  a 17 de septembre de 2013.  

Equipament Potència 
contractació/mes  

Potència 
contractació/any 

Preu € 
kW/any 

Despesa 

EDAR 10 kW/mes 120 kW/any 35,649473 4277,94 

Estació elevació 7 kW/mes 84 kW/any 35,649473 2994,56 

Total    7 272,50 
Taula 4. Despeses fixes - Energia elèctrica 
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4.1.5. Administració i varis 

En el capítol de varis s’integren tots aquells la garantia econòmica dels quals no els 

permet adquirir identitat per sí mateixos, i engloba despeses de diferent naturalesa: 

Equipament €/any  

Material d’oficina 100 

Telèfon 150 

Assessories viàries 100 

Material fungible de 
laboratori 

0 

Reactiu de laboratori 0 

Eines personal 70 

Equips de mesura 70 

Roba de treball 100 

Formació personal 100 

Seguretat i salut 80 

Ajuda tècnica procés 190 

Varis 130 

Aigua potable 130 

Total 1220 €/any 
Taula 5. Despeses fixes - Administració i varis 

 

4.2. Despeses variables 

Són les que depenen del cabal tractat, tant referents a les seves característiques 

quantitatives com qualitatives, encara que a tots els efectes, un cop definides les 

característiques mitges de l’aigua, només es consideren a efectes de despeses dependents del 

volum d’aigua tractada. 

Les despeses variables es divideixen en: 

� Despeses d’energia elèctrica 

� Despeses de productes químics 

� Despeses d’evacuació de residus 

Les despeses d’energia elèctrica es realitzen en funció d’un temps de funcionament 

estàndard i un preu mig del kWh. 

Les despeses de productes químics inclouen no només els reactius utilitzats en les línies 

d’aigua, fangs i gas, sinó tot producte de necessària reposició en volum i periodicitat, tal que 

adquireixi identitat pròpia (turbes, carbó actiu, etc.). 

Les despeses d’evacuació de residus recullen tot allò que fa referència als subproductes 

obtinguts: residus sòlids, sorres, greixos, fangs, i que pel seu volum són significatius. 

4.2.1. Despeses d’energia elèctrica 

A la l’annex Càlculs elèctrics s’especifiquen els consums diaris d’energia elèctrica per cada 

element: 
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Variable Equips Nº 
unitats 
actives 

Energia 
consumida a 
(kWh/dia) 

Pretractament Tamís 1 2,40 

Decantació primària Bombes de fangs 1 0,13 

Tractament biològic Bombes de recirculació 4 144,00 

Ventiladors 4 4,80 

Decantació secundària  2 0,13 

Dipòsit d’aigua tractada Bombes de fangs 1 0,07 

Grup de pressió 1 0,88 

Enllumenat i altres  1 3,00 

TOTAL   155,42 
Taula 6. Conusm diari d'energia elèctrica elements de l'EDAR 

Variable Equips Nº 
unitats 
actives 

Energia 
consumida a 
(kWh/dia) 

Pretractament Tamís 1 38,81 
Taula 7. Conusm diari d'energia elèctrica per l'estació d'elevació 

Variable Energia 
consumida a 
(kWh/dia) 

€/kWh Despesa 
(€/any) 

EDAR 155,42 0,124985 7090,2 

Estació d’elevació 38,81 0,124985 1770,5 

TOTAL   8860,7 € 
Taula 8. Despeses variables - Energia eléctrica 

4.2.2. Despeses de productes químics 

Per obtenir els paràmetres desitjats de fòsfor a la sortida de l’efluent és necessària la 

precipitació química d’aquest. Per això s’utilitzarà hipoclorit sòdic amb característiques 

especificades a l’Annex 11. Dimensionament del procés. En l’Annex 11 hem determinat que es 

necessita 0,4 l/h és a dir, 9,6 l/dia. 

Reactiu Quantitat (l/dia) €/l Despesa 

Hipoclorit sòdic 9,6 0,09 315,36 € 
Taula 9. Despeses variables - Productes químics 

4.2.3. Despeses d’evacuació de residus 

La naturalesa dels residus que s’han de retirar és la següent: 

� Residus procedents del desbast 

� Fangs 

S’ha previst contractar un prestatari que s’encarregui de la caracterització del fang i del 

transport fins al seu destí final. 

Residu Quantitat (kg/dia) €/kg Despesa (€/any) 

Fangs deshidratats 48,4 kg/dia 0,047 830,3 € 
Taula 10. Despeses variables - Evacuació de residus 
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4.3. Resum despeses de manteniment i explotació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cost total d’explotació i manteniment de l’EDAR de Bítem és de 78 721.72  €/any. Si 

considerem que tractem un cabal de 5,42 m3/h, és a dir, 47 480 m3/any, el cost per m3 és de: 

1,66 €/m3 

5. Bibliografia 

Despeses Valor (€/any) 

DESPESES FIXES 

Inicials 3 735,68 

Manteniment i conservació 22 486,98 

Personal 34 000 

Energia elèctrica 7272,50 

Administració i varis 1220 

DESPESES VARIABLES – 10 0006,36 

Energia elèctrica 8860,7 

Productes químics 315,36 

Evacuació de residus 830,3 

TOTAL 78 721.72 

Taula 11. Resum de les despeses d'explotació i manteniment 
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1. Continguts i tasques realitzades 

Aquest annex recull un estudi d’impacte ambiental de l’obra que volem realitzar. 

2. Objectius 

L’objecte d’aquest informe ambiental és la justificació sobre de l’impacte ambiental de la 

construcció de l’EDAR de Bitem.  

La depuradora objecte d’estudi es troba situada a la comarca del Baix Ebre que pertany a 

la conca de l’Ebre.  

3. Descripció del projecte 

Es tracta de la construcció de l’EDAR pel municipi de Bítem (Tortosa).  L’obra descrita està 

formada per una línia d’aigües amb els següents elements: 

- Obra d’entrada amb desbast de gruixuts, amb reixa manual de llum de 50 mm. 

- Desbast de fins per tamís de canal amb cargol compactador inclòs amb llum de pas de 

2,0 mm amb evacuació de residus a contenidor assecats 

- Regulació i mesura de cabal 

- Decantació primària lamel·lar 

- Tractament biològic amb procés de filtre percolador de dues etapes amb dos 

recirculacions internes. 

- Decantació secundària amb decantadors circulars estàtics de PRFV 

- Obra de sortida i mesura de cabal. 

La línia de fangs estarà formada per: 

- Extracció de fangs del secundari al primari amb bombes submergides al propi 

decantador (1 unitat activa més una de reserva a caseta). 

- Extracció de fangs del primari a l’espessidor amb bombes submergides al propi 

decantador (1 unitat activa més una de reserva a caseta). 

- Espessiment de fangs per gravetat en dipòsit tancat 

- Extracció de fangs espessits amb camió-cuba per el seu transport al sistema de 

deshidratació. 

Aquestes plantes no disposaran d’edifici d’explotació. 

4. Situació administrativa 

L’EDAR se situa a la Conca de l’Ebre. 

5. Estudi del medi de l’àrea potencialment afectada 

5.1. Geologia i edafologia 

Cal esmentar el fet que l’EDAR està molt a prop de àrees d’interès geològic incloses en 

l’inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. 
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5.2. Hidrografia 

El riu Ebre és el fet hidrològic més important del territori d’estudi i condiciona una bona 

part de la seva geografia. Es el més cabalós de tots els rius catalans, el seu cabal varia molt 

estacionalment i en els darrers anys ha anat disminuint notablement. S’ha de tenir en compte 

que la major part del seu cabal el rep del Sebre-Cinca, essent els seus afluents a la zona 

d’estudi poc importants. El seu desnivell és de mig metre per quilòmetre a l’alçada de la Ribera 

d’Ebre, la seva amplada natural de 100 a 300 m i una profunditat de proporcions diverses. 

5.3. Vegetació 

La vegetació potencial principal, que predominaria a l’àrea si l’home no hi hagués 

intervingut, és l’alzinar amb marfull ales zones nord-orientals qe es transformaria en un 

carrascar pobre a les zones sud-occidentals. El bosc de pi blanc amb brolla calcícola de romaní i 

bruc d’hivern també ocuparia una extensió important del territori de forma natural, però 

addicionalment va augmentar molt la seva superfície per la destrucció dels boscos d’alzines. En 

els últims anys, els incendis han fet recular la pineda de forma significativa i les muntanyes 

tendeixen a convertir-se en erms.  

Els Ports de Beseit són domini del carrascar i l’alzinar muntanyenc pel seu vessant interior 

i la màquia de garric i margalló i l’alzinar litoral al seu vessant litoral. La vegetació rupícola és 

un dels elements més rics i característics del massís. 

Al sector del delta potencialment la vegetació de ribera és dominant, tot i que el delta, la 

costa i les ribes del riu Ebre es caracteritzen per un domini de la màquia de llentiscle i 

margalló. Als ambients litorals es troben sistemes de dunes ben desenvolupats amb espècies 

típiques com el borró, el jull de platja, la crucianel·la marina i la bufalaga hirsuta. Les 

comunitats vegetals pròpies de sòls salins ocupen també una superfície considerable, amb 

salicomiars subarbustius i herbacis, comunitats de limòniums i donzell marí.  

Tanmateix, les parcel·les on s’ubicaran les EDAR són bàsicament agrícoles o de vegetació 

pobra. 

5.4. Fauna 

Al Delta de l’Ebre, es troben diverses zones d’especial protecció per a la fauna. Es troba 

també una Zona d’Especial Protecció per a les Aus al Delta de l’Ebre amb diverses espècies 

protegides. 

Les poblacions aus aquàtiques del delta de l’Ebre són molt importants, constituint aquest 

un indret clau durant els períodes migratoris i d’hivernada per als ocells aquàtics del paleàrtic 

occidental; és d’importància internacional per a la hivernada d’un mínim de 13 espècies i en 

conjunt més de 180 000 ocells aquàtics hi hivernen regularment. Els mamífers, amfibis i rèptils 

són grups feblement representats en l’actualitat al Delta de l’Ebre. 

A la Ribera d’Ebre es troben les Reserves Naturals de Fauna Salvatge d’Illes de l’Ebre i les 

de la Ribera de l’Ebre a Flix, totes també per a la protecció dels ocells aquàtics. 

Pel que fa a la fauna aquàtica, tot i que les aigües del riu reben tota mena d’abocaments 

contaminants, persisteixen les palometes i nombroses espècies d’invertebrats fluvials. 
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Els Ports de Beseit són l’únic enclavament on han persistit poblacions autòctones 

considerables de cabra salvatge, afavorida per l’extraordinària formació abrupta dels ports. 

5.5. Paisatge 

El paisatge de l’àrea d’estudi està dominat per la vall de l’Ebre. Gran part del recorregut 

del riu Ebre al seu tram baix transcorre envoltat principalment de terrasses fluvials molt 

humanitzades, encara que també travessa diferents zones muntanyoses. Els boscos i 

bosquetons característics dels ambients riparis han estat intensament transformats en conreus 

horto-frutícoles. 

Malgrat l’extraordinària diversitat dels ambients poc alterats per l’home, el paisatge que 

ocupa més extensió al Delta de l’Ebre són els conreus i, especialment, els arrossars. 

Els massissos calcaris s’aixequen a banda i banda del riu Ebre, amb els Ports de Beseit a la 

riba dreta i les muntanyes de Cardó a l’esquerra. 

5.6. Usos del sòl 

En conjunt de l’àrea d’estudi la superfície total ocupada per sòls agrícoles és molt 

important com es pot comprovar en la taula següent: 

Distribució de la superfície agrària (hectàrees) 

Comarca 
Superfície agrària 

Terreny forestal Altres 
Terres llaurades 

Pastures 
permanents 

Baix Ebre 34 874 7 646 6 071 11 887 
Taula 1. Distribució de la superfície agrària (ha). IDESCAt 

Per altra banda, els usos industrials i de serveis es troven també àmpliament representats 

a les comarques objecte d’estudi, com es mostra a la taula 2: 

Comarca Indústria Comerç al detall Serveis (sense comerç) 

Baix Ebre 384 736 110 025 462 623 
Taula 2. Superfície dels establiments d'empreses (m2). IDESCAT 

5.7. Patrimoni cultural 

Els vestifis de la ocupació humana, que s’ha produït en aquestes comarques durant 

mil·lenis, es troben repartits abundosament a les ribes del riu Ebre i als diversos massissos 

muntanyencs, en la forma de sepulcres, pintures rupestres i restes diverses d’ocupació 

humana, les més antigues trobant-se a la cova de la Mallada, a la serra de Cardó 

En quant al patrimoni arquitectònic, el municipis on s’ubicarà l’estació depuradora hi ha 

abundants elements catalogats com a Béns culturals del patrimoni nacional pel Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

5.8. Socio-economia 

Tradicionalment, les aigües i les ribes del riu Ebre han estat molt explotades i sotmeses a 

una forta pressió humana, essent l’agricultura l’activitat més important. El conreu de l’arròs és 
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bàsic a la zona del delta, mentre que a les zones muntanyenques el secà, amb l’olivera, la vinya 

i els fruiters, és el cultiu predominant. 

L’activitat pesquera no es limita únicament a la producció pesquera marítima, sinó que 

se’n troba també a les basses deltaiques i a la desembocadura de l’Ebre, així com tot al llarg 

del curs del riu. 

A continuació es mostra una taula amb les dades de la població ocupada per grans sectors 

d’activitats: 

Comarca Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Baix Ebre 11,96 22,69 13,86 45,55 
Taula 3. % de població ocupada per sector d’activitat. IDESCAT 

5.9. Espais d’interès natural 

Trobem nombrosos espais protegits al voltant de la zona d’estudi: Els Parcs Naturals del 

Montsant, els Ports i el Delta de l’Ebre. També trobem diverses reserves naturals i espais 

inclosos dins el Pla Espais d’Interès Natural aprovat pel govern de la Generalitat mitjançant el 

decret 328/1992. Al plànol “Espais naturals” es poden veure les localitzacions d’aquest espais 

respecte Bítem.  

Tot i això, l’EDAR de Bítem queda fora d’aquests espais protegits.  

6. Impacte ambiental sobre el medi físic 

6.1. Geomorfologia i relleu 

Els canvis més importants sobre la geomorfologia i relleu es produeixen durant la fase 

inicial de construcció de les diferents instal·lacions. Cal dir a aquest respecte, però, que la 

superfície afectada és bastant reduïda i no es produeixen modificacions morfològiques 

significatives. L’impacte és doncs, compatible. 

6.2. Hidrologia 

Durant la fase de construcció l’afectació és important sobre la hidrologia es pot produir en 

aquells casos que les obres alterin la forma significativa la xarxa de drentatge actual de la zona 

o el règim hidrològic subterrani.  

Respecte a la potencial afectació a la xarxa drenatge superficial, cal dir que aquestes 

instal·lacions es solen ubicar properes a cursos d’aigua, però sense afectar-los. L’únic element 

que pot afectar els cursos d’aigua és la sortida de les aigües residuals tractades per l’EDAR, 

que, en tractar-se de cabals no massa considerables i aigües depurades, o sigui sense 

concentracions de contaminants, produeix un impacte lleu.  

En cas d’accident, per vessaments accidentals de líquids contaminants procedents de la 

superfície (olis, combustibles, etc.) es podria donar una afectació indirecta dels cursos propers, 

com l’Ebre. 
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Amb l’estació depuradora en funcionament, es produeix una millora considerable de la 

qualitat de les aigües superficials del curs fluvial, ja que aleshores les aigües residuals de la 

zona s’estaven abocant directament al riu. 

Per altra banda, s’ha de considerar les situacions d’accident, on un possible abocament 

d’aigües residuals sense haver estat tractades o un vessament dels fangs resultants del procés 

pogués infiltrar-se i produir una contaminació de les aigües superficials. 

En conseqüència, l’impacte del projecte sobre la qualitat de l’aigua és compatible.  

6.3. Geologia i edafologia 

L’impacte més important sobre la geologia i edafologia és degut a l’ocupació de 

superfícies que comporta la construcció de l’estació depuradora i, per tant, a un canvi en l’ús 

del sòl, i els moviments de terres necessaris per la construcció dels diferents elements que 

conformaran la instal·lació. Així mateix, els moviments de terres poden provocar un procés 

erosiu del sòl. 

Durant la fase d’explotació no es produeixen nous impactes significatius sobre la geologia 

i els sòls. Només en cas d’accident es podria produir una potencial contaminació del sòl, degut 

a un abocament dels fangs resultants del procés de depuració, amb un baix poder 

contaminant. D’aquesta manera, l’impacte s’ha considerat compatible.  

6.4. Paisatge 

L’impacte sobre el paisatge està relacionat per una banda amb la qualitat paisatgística de 

la zona afectada pel projecte i, per l’altre, per l’alteració que comportarà sobre aquest 

l’execució del projecte, principalment els canvis sobre la fisiografia i l’ús del sòl. 

Així doncs, durant la fase de construcció, l’impacte paisatgístic serà moderat, ja que els 

canvis en relació a les característiques del paisatge actual seran considerables. 

6.5. Usos del sòl 

Pel que fa als impactes sobre els usos del sòl, durant la fase de construcció és quan es 

produeix l’afectació més important, ja que les superfícies afectades per les instal·lacions 

comporten un canvi en aquest ús. Amb tot cal dir que en conjunt l’impacte causat és lleu 

considerant la naturalesa dels sòls afectat. 

La superfície afectada correspon a un sòl amb poc valor agrícola així que l’impacte es 

considera compatible. 

6.6. Risc d’incendi forestal 

La major presència i freqüentació humana durant la fase de construcció, i també 

d’explotació, pot comportar un increment en el risc d’incendi de la zona, no tant pel risc de les 

activitats a realitzar, sinó per imprudències que pot cometre el personal de l’obra. Un cop 

finalitzades les obres, el risc d’incendi d’una EDAR és baix, resultant l’impacte compatible. 
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7. Impacte ambiental sobre el medi biòtic 

7.1. Vegetació 

L’impacte més important sobre la vegetació durant la fase de construcció és directe, per la 

destrucció de les superfícies destinades a l’EDAR, i també aquelles superfícies d’ocupació 

temporal que es destinaran a parc de maquinària, acopi de terres i material d’obra, casetes... 

En el primer cas l’afectació és permanent, i s’haurà d’avaluar en funció de la vegetació present 

a la superfície, mentre que en el segon, al tractar-se d’una ocupació temporal, és possible una 

restauració posterior.  

Un cop iniciada la seva activitat, es preveu un impacte positiu sobre la vegetació per la 

millora general de la qualitat de l’aigua, que pot afectar especialment les comunitats properes 

de vegetació fluvial i els boscos de ribera.  

7.2. Fauna 

L’afectació potencial sobre la fauna es pot produir tant de forma indirecta com directa. De 

forma directa per la destrucció o alteració dels diferents hàbitats corresponents a la superfície 

que ocuparà la instal·lació. Aquest impacte es pot considerar com a lleu, atenent a la superfície 

ocupada.  

L’impacte indirecte és degut a la disminució de la qualitat de l’hàbitat, la qual és causada 

tant per l’increment dels nivells sonors com per la pols generada. 

La millora de la qualitat de les aigües tindrà un impacte positiu indirecte sobre les 

poblacions de fauna de la zona. Per altra banda, es mantindrà un cert grau de pertorbació 

sobre la fauna a causa de l’augment dels nivells sonors, però aquest serà lleu tal i com s’ha 

comentat a l’apartat corresponent al soroll. 

7.3. Espais d’interès natural 

Pel que fa als espais d’interès natural, s’ha d’avaluar si les instal·lacions afectaran algun 

dels espais inclosos dins el Pla d’Espais d’interès Natural (PEIN) aprovat pel Govern de la 

Generalitat mitjançant el decret 328/1992. així com als hàvitats inclosos a la Directiva 

67/97/CEE d’hàbitats. 

L’EDAR de Bítem no està situada en cap PEIN i se situa en una àrea agrícola. 

8. Impacte ambiental sobre l’entorn humà 

8.1. Infraestructures i elements de l’entorn humà 

Es poden produir impactes lleus sobre les infraestructures i elements de l’entorn humà 

durant la construcció de les instal·lacions, per l’afectació de vies de comunicació. Tanmateix, es 

preveu un impacte positiu en quant al servei que oferirà la nova infraestructura a la població, 

millorant la qualitat de les seves aigües.  
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8.2. Qualitat atmosfèrica 

Els principals impactes sobre la qualitat atmosfèrica es produeixen durant la fase d’obres 

de construcció de la instal·lació de depuració per la generació de pols que es produirà com a 

conseqüència del moviment o transvasament de terres d’unes zones a altres, i el trànsit de 

maquinària per la zona i els camins d’obra. En les instal·lacions de depuració del tipus de les 

incloses en aquest projecte, per a donar servei a municipis petits amb aigües residuals 

urbanes, el volum del moviment de terres no és especialment important.  

Durant la fase d’explotació i en condicions de funcionament normal, el procés de 

depuració genera únicament emissions de diòxid de carboni i aigua, amb baix poder 

contaminant.  

Només en casos d’accident, en què el funcionament normal de la instal·lació es vegi 

alterat per abocaments indeguts, apareixerien males olors que produirien un impacte negatiu.  

Per tot l’esmentat, en condicions normals, l’impacte serà compatible.  

8.3. Soroll 

Durant la fase de construcció de l’EDAR es produeix cert increment dels nivells sonors, 

tant puntuals com continus, degut principalment al treball de la maquinària i, en general, a les 

activitats que implicarà la pròpia obra i al transport de materials. 

Aquests increments dels nivells sonors seran mínims durant la fase d’explotació, 

conseqüència únicament de la maquinària utilitzada per al funcionament de la depuradora. 

D’aquesta manera l’impacte es considera compatible. 

8.4. Patrimoni cultural 

Per a determinar l’afectació dels projectes sobre el patrimoni cultural, s’ha de comprovar 

la no presència a la zona d’afectació d’elements catalogats del patrimoni arquitectònic o 

arqueològic als inventaris del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

A més a més, durant la fase de construcció de l’EDAR, sobretot en la fase inicial de 

moviment de terres, caldrà realitzar un seguiment ambiental de les obres per part d’un tècnic 

especialitzat per tal de detectar la possible aparició de restes arqueològiques o 

arquitectòniques que puguin estar enterrades. 

8.5. Socioeconòmica 

Pel que respecta els aspectes socioeconòmics, es produeix un impacte positiu donat que 

la construcció de la instal·lació suposa una inversió important a la zona. Es previsible que bona 

part de les obres a realitzar les executin industrials dels pobles veïns més pròxims. Impacte 

posititu notable un cop l’EDAR estigui en funcionament, ja que suposarà una millora 

significativa per a la població dels municipis afectats en quant a la qualitat de les aigües del riu. 

Justament aquest impacte positiu és el que justifica el propi projecte.  
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9. Avaluació ambiental  

Les EDAR produeixen un impacte positiu directe sobre la qualitat de les aigües de les 

zones a les que donen servei. Aquesta millora de la qualitat de les aigües repercuteix 

indirectament sobre altres aspectes com la vegetació i la fauna, contribuint a millorar-ne la 

seva qualitat. També suposa un impacte socio-econòmic positiu per als municipis afectats.  

Per la seva proximitat a cursos d’aigua, sovint aquestes estacions es troben properes a 

hàbitats d’interès associats als ambients fluvials. Tanmateix les parcel·les on s’ubicarà l’EDAR 

són ocupades per matollars i vegetació dispersa, amb el que no compleixen les característiques 

dels hàbitats d’interès.  

En definitiva, es pot deduir que l’impacte que produirà el projecte de construcció de 

l’EDAR de Bítem es considera en principi modera però finalment compatible si durant la fase 

de construcció es prenen les mesures correctores i/o preventives que es proposen a 

continuació: 

- Minimització de les superfícies afectades amb una correcta senyalització de les 

mateixes, 

- Disposar de dipòsits adequats per la retirada dels residus generats per l’obra i, 

particularment, els destinats a emmagatzemar olis, combustibles i altres tipus de 

substàncies perilloses. Els dipòsits hauran de garantir una estanquitat del 100%. 

- Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny. 

Restituir de forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades durant la fase 

d’obres col·locant, si és necessari, tubs de drenatge provisionals, 

- Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges, 

- Re-vegetar immediatament aquelles superfícies afectades per les obres. 

- En la realització dels treballs de revegetació s’utilitzaran únicament espècies 

autòctones, pròpies de la zona. De forma especial s’evitarà l’ús o la introducció 

d’espècies invasores. 

- En cas de necessitar terres de préstec aquestes procediran d’extraccions degudament 

legalitzades. 

- Utilitzar com a zones d’ocupació temporal àrees degradades i desproveïdes de 

vegetació. 

10. Conclusions 

La finalitat d’aquest informe ha estat l’avaluació ambiental de l’EDAR de Bítem. Com a 

conclusió principal podem afirmar que les alteracions ambientals són mínimes sempre i quan 

s’adoptin les mesures correctores i preventives adequades. Per tant, els efectes de la 

construcció i explotació de l’obra del projecte poden ser minimitzats, quedant en segon pla, si 

els comparem amb els resultats dels efectes positius de millora del medi receptor i de la 

qualitat de vida que es genera en l’entorn del medi receptor.  

Així doncs, resumint les principals alteracions: 

1. Ocupació del terreny de cultiu on s’implantarà l’EDAR, 

2. Sorolls en la fase de construcció 

3. Risc de proliferació d’insectes. 
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11. Plànols 

- Espais d’interès natural, hàbitats d’interès comunitari i zones humides 1:100 000. 
Plànol 25 adjunt. 

12. Bibliografia 

� Generalitat de Catalunya. Medi Ambient.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0
/?vgnextoid=74a7e59089427210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=74a7
e59089427210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=70c8978e7
779a310978e7779a3108d0c1e0aRCRD 





 
 
 
 
 

 

 

 

 
ANNEX 19 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Bítem (Baix Ebre)  722-PRO-CA-6631  

 

Laura Bel Franquesa  1 

 

ANNEX 19 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

1. CONTINGUT I TASQUES REALITZADES ............................................................................... 3 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA ..................................................................................................... 3 

3. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ ....................................................................................... 3 

3.1. ACTIVITATS PRINCIPALS ............................................................................................................. 4 

3.2. LLISTA DE LA QUALITAT D’UNITATS D’OBRA ................................................................................... 4 

3.3. LLISTA DE LA QUALITAT DE MATERIALS I SERVEIS ............................................................................. 6 

3.4. IDENTIFICACIÓ DE REQUISITS ...................................................................................................... 7 

4. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA ............................................................................................... 8 

4.1. FUNCIONS DE L’ORGANITZACIÓ DE L’OBRA .................................................................................... 8 

4.1.1. Gerent de l’organització ............................................................................................ 8 

4.1.2. Cap d’obra ................................................................................................................. 9 

4.1.3. Topografia i producció ............................................................................................... 9 

4.2. FUNCIONS DE LA UNITAT D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT ............................................................ 9 

4.2.1. Cap de la unitat d’assegurament de la qualitat ...................................................... 10 

4.2.2. Laboratori ................................................................................................................ 11 

4.2.3. Inspecció de camp ................................................................................................... 11 

4.2.4. Control geomètric .................................................................................................... 11 

4.2.5. Documentació i arxiu ............................................................................................... 12 

5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA ............................................................................................. 12 

6. NECESSITATS D’APLECS ................................................................................................... 12 

7. PROGRAMA DE TREBALLS ............................................................................................... 13 

8. COMPRES I SUBCONTRACTACIONS ................................................................................. 13 

9. PROCEDIMENTS ESPECÍFICS I INSTRUCCIONS DE TREBALL .............................................. 15 

10. INSPECCIÓ I ASSAJOS ...................................................................................................... 15 

10.1. TERRES ................................................................................................................................ 16 

10.2. TOT-U ................................................................................................................................ 16 

10.3. OBRES DE FORMIGÓ ............................................................................................................... 16 

10.4. ACER .................................................................................................................................. 16 

11. NORMATIVA ................................................................................................................... 16 

12. PRESSUPOST ................................................................................................................... 17 



 ANNEX 19. Pla de control de qualitat 

 

2   Novembre 2013 

 

13. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIÓ ................................................................................. 18 

 

  



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Bítem (Baix Ebre)  722-PRO-CA-6631  

 

Laura Bel Franquesa  3 

 

1. Contingut i tasques realitzades 

En aquest annex es presenta el pla de qualitat per a la construcció de l’EDAR i dels 

col·lectors en alta de Bítem. 

2. Descripció de l’obra 

Les obres que corresponen al present Pla de Qualitat són les corresponents a la 

“Construcció de l’EDAR i col·lectors de Bítem (Baix Ebre)”. 

D’una manera general, les obres que s’inclouen en el present projecte són: 

- Esbossada 

- Excavació 

- Replè i compactació 

- Obra civil 

- Instal·lació d’equips, mecànics i electricitat 

- Canalitzacions PEAD, formigó i acer 

- Pous 

- Valvuleria i connexions 

La descripció més detallada s’inclou en la resta de documents del Projecte Constructiu. 

3. Anàlisi de la documentació 

Després d’estudiar els diferents aspectes de la documentació, principalment respecte a la 

coherència dels diferents elements, exposarem a continuació el resultat d’aquest anàlisi. 

� Es disposa de tota la documentació necessària amb la precisió i extensió suficients. 

� No es produeixen contradiccions entre els documents que forment el Projecte. 

� Es compleix la legislació i normatives vigents reflectides en el Plec de Prescripcions 

Tècniques del Projecte. 

� Els plànols tenen el grau de definició necessari. 

� La comprovació dels amidaments obtinguts dels plànols no manifesta cap error, així 

com el seu trasllat al pressupost, mantenint tant els amidaments com el pressupost, la 

seva correspondència amb la resta dels documents que formen el Projecte. 

� Es correcta l’obtenció dels preus utilitzats en el Projecte a partir dels corresponenets 

unitaris, així com la seva aplicació a cadascuna de les partides que formen el 

Pressupost. 

De tot això es dedueix que la documentació té la definició i coherència necessària per la 

correcta execució dels treballs. 

Unitat d’obra – 
material - 
activitat 

Comprovar en: 
Observ. 

P.P. Tec. Parcial Quadre de preus Pressupost Terreny 

 D      

 C      

 VM      

       
Taula 1. Exemple de taula per analitzar la documentació 
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Per cada aspect D (definició), C (contingut), M (amidament) es comprovarà en cada 

document posant ‘SI’ si tots els documents coincideixen, i la dada de cada document en el cas 

on es trobin discrepàncies. 

3.1. Activitats principals 

Es relacionen en aquest apartat les activitats i unitats que es consideren més importants 

que cal sotmetre als condicionaments del Sistema de Qualitat: 

- Excavacions en esplanacions 

- Excavacions en rases i obres de fàbrica 

- Col·locació de canonades en col·lectors 

- Encofrats 

- Col·locació d’acer 

- Formigó en estructures 

- Col·locació de canonades i peces 

- Instal·lació d’equips mecànics 

- Instal·lacions elèctriques 

- Instal·lacions de fontaneria 

- Urbanització 

- Jardineria 

3.2. Llista de la qualitat d’unitats d’obra 

A continuació es relacionen les diferents unitats d’obra que es sotmeten al sistema de 

qualitat i que seran examinades per el cap de qualitat.  

Codi Unitat Unitats d’obra Execució (pròpia o 
contractada) 

U-01 M3. Excavació de fonaments, fins a 4 m de fondària com a màxim i més 
de 2m d’amplada, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i 
càrrega sobre camió. 

Pròpia 

U-02 M3. Esbossada del terreny com a màxim 10 cm de gruix, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió. 

Pròpia 

U-03 M3. Transport de terres, carregat mecànics fora de l’obra Pròpia 

U-04 Estesa i piconatge del sòl tolerable sense subministrament, en tongades 
de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, 
utilitzant corro vibratori autopropulsat, i amb necessitat d’humectació 

Pròpia 

U-05 M2. Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-15, 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, 
elaborat a l’obra en planta dosificadora de 25 m3/h i abocat des de 
camió. Segons normes NTE-CSL i EHE. 

Pròpia 

U-06 M3. Formigó en massa HM-20 kg/cm2 de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat de 40 mm elaborat a l’obra en planta 
dosificadora de 25 m3/h i abocat des de camió. Segons normes NTE-CSL 

Pròpia 
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i EHE. 

U-07 M3. Formigó estructural HA/25/B/20 lia de consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba. Segons normes NTE-
CSL i EHE. 

Pròpia 

U-08 M2. Encofrat a una cara amb taulers de fusta, per a murs de bae 
curvilínia, per a deixar el formigó vist i suport amb puntals metàl·Lics 
per 1 m d’alçària, com a màxim. Segons NTE-EME. 

Pròpia 

U-09 M2. Encofrat a una cara amb taulers de fusta, per a murs de base 
curvilínia, per a deixar el formigó vist i suport amb contraforts metàl·lics 
per 6 m d’alçària, com a màxim. Segons NTE-EME. 

Pròpia 

U-10 M2. Encofrat a una cara amb taulers metàl·lics, per a mus de base 
rectilínia, per a deixar el formigó vist i suport amb puntals metàl·lics per 
1 m d’alçària, com a màxim. Segons NTE-EME. 

Pròpia 

U-11 M2. Encofrat a una cara amb taulers metàl·lics, per a murs de base 
rectilínia, per a deixar el formigó vist i suport amb puntals metàl·lics per 
6 m d’alçària, com a màxim. Segons NTE-EME. 

Pròpia 

U-12 M2. Encofrat a una cara amb taulers metàl·lics, per a forjats de base 
rectilínia, per a deixar el formigó vist i suport amb puntals metàl·lics per 
6 m d’alçària, com a màxim. Segons NTE-EME. 

Pròpia 

U-13 Kg. Acer AEH 500 S (B 500 S) de límit elàstic 5100 kp7cm2 en barres 
corrugades de D superior a 16 mm, per a l’armadura de murs. 

Pròpia 

U-14 Kg. Acer AEH 500 S (B 500 S) de límit elàstic 5100 kp7cm2 en barres 
corrugades de D superior a 16 mm, per a l’armadura de lloses. 

Pròpia 

U-15 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm 
R 6 N/mm2, tipus split, de morter de ciment blanc de dues cares vistes, 
col·locat amb morter de ciment blanc, sorra de marbre 1:4 ,elaborat a 
l’obra amb formigonera 165l. 

Pròpia 

U-16 Ml. Vorada prefabricada de peces de formigó Pròpia 

U-17 Equips de la depuradora Pròpia 

U-18 Equips de bombes Pròpia 

U-19 Instal·lacions elèctriques Contractat 

U-20 Canonades de PP, PVC, PEAD Pròpia 

Sistema de qualitat contractat o propi Examinat pel cap de qualitat: 
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3.3. Llista de la qualitat de materials i serveis 

A continuació es relacionen els diferents materials i serveis que es sotmeten al sistema de 

qualitat i que seran examinats per el cap de qualitat.  

Codi Unitat a què 
correspon 

Material o servei de les unitats d’obra Servei o subministrament (propi, 
compra, contractat, llogat, etc.) 

U-01 Maquinària retroexcavadora Llogat 

U-01 Camió Dumper Llogat 

U-01 Pala carregadora Llogat 

U-01 Camió cisterna Llogat 

U-02 Màquina retroexcavadora Llogat 

U-02 Camió Dumper Llogat 

U-02 Pala carregadora Llogat 

U-02 Camió cisterna Llogat 

U-03 Camío Llogat 

U-04 Corro vibratori Llogat 

U-04 Màquina retroexcavadora Llogat 

U-04 Camió Dumper Llogat 

U-04 Pala carregadora Llogat 

U-04 Camió cisterna Llogat 

U-05 Formigó HM-15 Comprat 

U-05 Grua autopropulsada Llogat 

U-05 Grup vibrador Llogat 

U-06 Formigó HM-20 Comprat 

U-06 Grua autopropulsada Llogat 

U-06 Grup vibrador Neumac Llogat 

U-07 Formigó HM-25 Comprat 

U-07 Grua autopropulsada Llogat 

U-07 Grup vibrador Neumac Llogat 
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U-08 Tauler de fusta Llogat 

U-08 Puntals metàl·lics Llogat 

U-08 Grua autopropulsada Llogat 

U-09 Tauler de fusta Llogat 

U-09 Puntals metàl·lics Llogat 

U-09 Grua autopropulsada Llogat 

U-10 Tauler de fusta Llogat 

U-10 Puntals metàl·lics Llogat 

U-10 Grua autopropulsada Llogat 

U-11 Tauler de fusta Llogat 

U-11 Puntals metàl·lics Llogat 

U-11 Grua autopropulsada Llogat 

U-12 Taulers metàl·lics Llogat 

U-12 Grua autopropulsada Llogat 

U-13 Acer AEH-500 Comprat 

U-13 Grua autopropulsada Llogat 

U-14 Acer AEH-500 Comprat 

U-14 Grua autopropulsada Llogat 

U-15 Bloc foradat Comprats 

U-15 Morter Llogat 

U-15 Bastimentada Llogat 

U-16 Vorada Comprada 

U-16 Grua autopropulsada Llogat 

 

3.4. Identificació de requisits 

Pel degut control dels elements de l’obra, s’identifiquen els requisits del Projecte que han 

de complir els materials, els elements i les parts de l’obra, per proporcionar els controls 

corresponents. 
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Es concreten igualment aquells requisits no contemplats en el Projecte però necessaris 

per l’aplicació del nostre Sistema de Qualitat. 

Els resultats de l’aplicació d’aquests Programes d’Inspecció i d’Assaig es reflectiran durant 

l’execució de l’obra. 

4. Organització de l’obra 

Pel desenvolupament dels aspectes econòmics i administratius, l’obra dependrà del 

Comitè de Gerència de l’Agrupació. El representant davant la Direcció d’Obra és el Gerent de 

l’Agrupacióm nomenat per l’Empresa. 

D’altra banda, per garantitzar la independència de les activitats de Qualitat, l’Empresa 

disposarà d’un Comitè d’assegurament de la qualitat, format pels seus màxims responsables 

de Qualitat. 

Les funcions de Qualitat, en l’obra, seran desenvolupades per una Unitat d’Assegurament 

de la Qualitat que, atenint-se a criteris del Gerent i del cap d’obra en els aspectes 

organitzatius, dependran jeràrquica i funcionalment del Comitè d’Assegurament de la Qualitat 

de l’Agrupació.  

El Cap de la Unitat d’Assegurament de la Qualitat serà l’ interlocutor directe amb la 

Direcció d’Obra, i organismes que la representin, per tots els assumptes relacionats amb la 

Qualitat. 

L’estructura de l’organització general és la següent: 

 

 

 

 

 

º 

 

 

 

 

 

4.1. Funcions de l’organització de l’obra 

4.1.1. Gerent de l’organització 

El gerent de l’organització té les missions següents: 

� Organitzar i dirigir, amb la col·laboració del Cap d’Obra, el llançament de l’obra. 

� Aprovar el Programa d’obra i controlar l’obra. 

COMITÉ GERÈNCIA AGRUPACIÓ 

COMITÉ D’ASSEGURAMENT 

DE LA QUALITAT 

COMITÉ GERÈNCIA AGRUPACIÓ 

UNITAT D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT 

CAP D’OBRA 

TOPOGRAFIA ADMINISTRACIÓ PRODUCCIÓ 
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� Assumir el Pla d’Assegurament de Qualitat i vigilar el seu compliment. 

� Controlar els subcontractes de serveis per l’obra. 

� Seguir la programació de l’obra. 

� Controlar econòmicament l’obra 

� Supervisar els Serveis d’Assistència Sanitària, de Seguretat i d’Assegurament de la 

Qualitat. 

4.1.2. Cap d’obra 

El cap d’obra compleix els requisits següents: 

� Depèn jeràrquicament del Cap de Zona. 

� Dirigeix l’execució material, amb responsabilitat sobre la qualitat, cost i termini. 

� Representa a l’Empresa en l’Execució de l’obra. 

� Col·labora en els canvis de Projecte, si n’hi hagués. 

� Elabora la planificació de l’obra. 

� Estableix i revisa la programació de l’obra. 

� Redacta les valoracions de règim interior i col·labora amb la Direcció de l’Obra en els 

amidaments i certificacions oficials. 

� Manté permanentment informat al Cap d’Assegurament de la Qualitat de l’estat de 

l’avançament de l’obra així com de tots els assumptes relacionats amb la Qualitat. 

4.1.3. Topografia i producció 

� Controlar la documentació i plànols del Projecte. 

� Efectuar els especejaments d’armadures 

� Realitzar els amidaments d’obra 

� Dur a terme el control de l’avanç d’obra 

� Desenvolupar i coordinar les feines de topografia i replantejaments. 

4.2. Funcions de la unitat d’assegurament de la qualitat 

La Unitat d’Assegurament de la Qualitat tindrà una organització similar a la que es 

reflecteix en el següent organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ GERÈNCIA AGRUPACIÓ 

COMITÉ D’ASSEGURAMENT 

DE LA QUALITAT 

COMITÉ GERÈNCIA AGRUPACIÓ 

UNITAT D’ASSEGURAMENT DE LA 

CAP D’OBRA 

TOPOGRAFIA ADMINISTRACIÓ PRODUCCIÓ 



 ANNEX 19. Pla de control de qualitat 

 

10   Novembre 2013 

 

4.2.1. Cap de la unitat d’assegurament de la qualitat 

Dependències: 

� Es recolzarà en el Gerent de l’Agrupació per les feines organitzatives de la Qualitat. 

� Depèn jeràrquicament i funcionalment del Comitè d’Assegurament de la Qualitat de 

l’Agrupació, i a través d’aquest, té accés a la Direcció i l’Empresa. 

� D’ell depenen els grups de Documentació i Arxiu, Laboratori, Inspecció de Camp i 

Control Geomètric.  

Funcions: 

� Mantenir actualitzat el Pla de Qualitat de l’obra i assegurar el seu compliment.  

� Gestionar tota la documentació de definició i d’operació relacionada amb la Qualitat. 

� Organitzar i mantenir el sistema d’arxiu de les documentacions i dels registres generats 

en l’obra relacionats amb la qualitat 

� Ajustar les actuacions a la Unitat de Qualitat al desenvolupament del Programa de 

treballs. 

� Aprovar el nivell de Qualitat dels proveïdors i subcontractistes i transmetre la 

informació recopilada al Comitè d’Assegurament de la Qualitat de l’Agrupació, per què 

aquest decideixi la inclusió en els Catàlegs de Subiministradors de l’empresa. 

� Complimentar els Documents de Compra relacionats amb la Qualitat pels 

subministraments compresos al Pla d’Assegurament de la Qualitat. 

� Verificar l’adequació dels Procediments d’Execució redactats per les àrees de 

competència corresponents. 

� Assegurar totes les operacions relacionades amb la Qualitat que es duen a terme 

seguint Procediments escrits prèviament aprovats. 

� Desenvolupar els Programes de Punts d’Inspecció (PPI) corresponents als 

Procediments d’Execució elaborats per cadascuna de les Unitats d’obra. 

� Portar a terme les inspeccions i assajos establerts sobre els productes i Unitats d’obra 

definits en el Pla d’Assegurances de la Qualitat, complint els corresponents Programes 

de Punts d’Inspecció. 

� Inventariar i mantenir calibrats els equips d’amidament i assajos. 

� Posar de manifest les No Conformitats que es produeixen. 

� Assegurar que no s’utilitzin o instal·lin elements declarats No Conformes, en tant no es 

prengui la decisió oportuna sobre els mateixos. 

� Assegurar l’esclariment de les causes generadores de les No Conformitats i 

l’establiment en les causes generadores de les No Conformitats i l’establiment en les 

Accions correctores que prevegin en el futur la repetició d eles deficiències. 

� Prendre les decisions sobre l’Acceptació /rebuig dels productes, siguin matèries 

primeres, semielaborades o Unitats en fase de construcció o acabades. 

� Participar amb el Comitè d’Assegurament de la Qualitat en la realització d’Auditories 

internes de Qualitat en l’àmbit de l’obra. 

� Mantenir permanentment informat al Cap d’Obra de totes les seves actuacions en la 

mateixa relacionades amb la Qualitat. 

� Tenir disponibles de manera permanent els Registres de la Qualitat generats i 

confeccionar els preceptius informes per la Direcció d’obra. 
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� Seguir les directrius i mantenir permanentment informat al Comitè d’Assegurament de 

la Qualitat de l’Empresa. 

4.2.2. Laboratori 

Dependències: 

� Depenen jeràrquicament i funcionalment del Cap de la Unitat d’Assegurament de la 

Qualitat. 

Funcions: 

� Portar l’inventari d’instruments de mesura i equips de prova. 

� Calibrar i registrar els instruments i equips. 

� Realitzar els assaigs corresponents als Programes de Punts d’Inspecció. 

� Realitzar assaigs per validació de matèries. 

� Determinar fórmules de treball. 

� Realitzar proves de càrrega i assaigs finals. 

� Realitzar informes dels assaigs i treballs realitzats. 

4.2.3. Inspecció de camp 

Dependències: 

� Depenen jeràrquicament i funcionalment del Cap de la Unitat d’Assegurament de la 

Qualitat. 

Funcions: 

� Connectar amb la línia d’execució per la programació de les tasques d’inspecció a 

realitzar. 

� Organitzar diàriament els treballs a realitzar amb els medis a la seva disposició. 

� Vigilar i supervisar “in situ” els treballs a realitzar. 

� Recollir diàriament, visar i entregar els parts o informes d’inspecció en camp. 

� Redactar els informes per lots o conjunts terminats (terraplens, desmunts, estructures, 

etc.), sobre el seu estat final de qualitat. 

� Redactar els informes de No Conformitats. 

� Col·laborar en la proposició d’Accions Correctores de les No Conformitats. 

� Verificar la realització de les Accions Correctores de les No Conformitats. 

4.2.4. Control geomètric 

Dependències: 

� Depenen jeràrquicament i funcionalment del Cap de la Unitat d’Assegurament de la 

Qualitat. 

Funcions: 

� Aplicació dels programes de Punts d’Inspecció per la comprovació dels replanteigs. 

� Aplicació dels programes d’Inspecció per a les comprovacions geomètriques d’unitats 

d’obra en procés i acabades. 

� Comprovació de gàlibs en estructures 

� Inventari i calibració dels equips topogràfics 
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� Redacció d’informes d’inspecció. 

4.2.5. Documentació i arxiu 

Dependències: 

� Depenen jeràrquicament i funcionalment del Cap de la Unitat d’Assegurament de la 

Qualitat. 

Funcions: 

� Portar els registres de seguiment d’inspeccions en camp. 

� Portar el registre de No Conformitats i d’Accions Correctores 

� Establir i mantenir l’arxiu 

� Portar els registres de recepció de materials, equips i serveis. 

� Facilitar la realització d’Auditories i arxivar els informes de les mateixes. 

� Realitzar els informes preceptius per el Director d’Obra i els interns establerts. 

5. Memòria constructiva 

En la Memòria del present Projecte de construcció, així com en el “Pla d’Obra”, s’exposa 

àmpliament el procés constructiu. 

No obstant en aplicació del Sistema de Qualitat, es procedirà a la primera revisió del 

present Pla de Qualitat a la signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig i basat en 

l’estudi del projecte i del contracte, el Cap d’Obra reestudia i programa el desenvolupament de 

la mateixa amb els medis i coneixements de l’Empresa. 

6. Necessitats d’aplecs 

S’estudien aquells materials per a els que es detecta que el ritme de subministrament és 

inferior al de posta en marxa en obra, segons el Programa de Treball, sent necessari d ‘aplec 

per complir els terminis previstos. Aquestes necessitats d’aplec determinen les superfícies 

necessàries per col·locar nomenats materials, així com la forma de fer-ho. 

En l’obra que ens ocupa, es fa la següent previsió d’aplecs: 

- Els equips per els aparells de l’EDAR que vagin col·locats en les obres de fàbrica i que 

siguin de certa mida, es subministraran directament i es situaran directament en el seu 

lloc d’emplaçament, per el que es preveurà el tenir construïdes les obres de fàbrica i 

les bases de recolzament dels diferents aparells. Per això, es fixarà la data de 

lliurament amb els proveïdors, per disposar dels equips amb algun dia d’antelació amb 

respecte al previst. 

- Si es preveurà l’aplec de vàlvules, bombes, canonades, petits equips, materials 

elèctrics i peces dels diferents elements, etc, per el que es disposarà d’un magatzem 

en les proximitats de les oficines d’obra, per aquelles peces que no puguin romandre 

en la intempèrie amb l’objectiu de disposar d’elles en els moments oportuns. Els 

materials que es puguin aplegar en l’exterior s’aplegaran organitzadament, en el tram 

de terreny que restarà lliure, quedant sempre en tot cas dintre d ela zona vallada de 

l’actual EDAR.  
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7. Programa de treballs 

En la document 1. Memòria del present Projecte de construcció, així com en l’Annex “Pla 

d’Obra” s’exposa el programa de treballs. 

No obstant i en aplicació del disposat en el nostre Sistema de Qualitat, aquest programa 

de treballs es revisa per el Cap d’Obra en el moment en què s’adjudica l’obra, tenint en 

compte les interrelacions de totes les activitats, les dependències entre elles, així com els 

condicionants climàtics de l’època de l’any, pressupostaris, etc. respectant en el substancial el 

programa presentat.  

8. Compres i subcontractacions 

En aplicació del PGS-04 del Sistema, es pretén sistematitzar les relacions comercials amb 

els proveïdors i subcontractistes, tenint en compte les característiques especials de cada tipus 

de compra i la seva contribució a l’obtenció de la Qualitat final en les obres i serveix a realitzar 

per l’empres. 

Part fonamental del Sistema de la Qualitat és que els materials, elements i activitats 

comprats o subcontractats compleixin els requisits especificats per els clients. 

Per això, el procés de compres i subcontractacions requereix: 

� Identificar els materials, elements o activitats que són necessaris adquirir i que, 

per la seva importància, es decideix sotmetre al Sistema de Qualitat 

� Identificar les característiques i exigències aplicables als mateixos 

� Saber que subministradors o subcontractistes estan en condicions d’oferir les 

condicions necessàries. El sistema disposa d’un Catàleg de proveïdors homologats 

per les Empreses i sotmesos a avaluacions periòdiques d’acord amb la Instrucció 

Tècnica 

� Definir les especificacions corresponents, comunicar-les al subministrador i 

establir-les contractualment. 

� Elecció del subministrador i ordre de compra. 

� Assegurar que es realitza un seguiment del contracte amb el subministrador i una 

comprovació del compliment de les exigències. 

El Cap d’Obra, sota la supervisió del Gerent de l’Agrupació, és el responsable de cada 

compra o subcontracte. Un cop estudiat el Projecte, elabora una llista de Compres en la que 

detalla els materials, equips o serveis a subministrar sotmesos al Sistema de Qualitat (en 

funció de la seva naturalesa i/o quantia); els possibles subministradors, que necessàriament 

pertanyeran al Catàleg de Proveïdors i Subcontractistes, així com les inspeccions necessàries 

(traça, recepció o manipulació). 

Es política d’Empresa no encarregar subministres o treballs més que a proveïdors i 

subcontractistes prèviament avaluats i acceptats. 

Es tindrà al dia un Catàleg de Proveïdors i Subcontractistes acceptables corresponents a la 

zona de treball. 

La inclusió d’un proveïdor en el nomenat Registre es realitzarà en base a: 
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� Dades objectives habituals: solvència, capacitat de mitjans humans i materials, 

sistema de Qualitat que posseeixi, experiència per treballs anteriors, etc. 

� Quant no es tinguin dades prèvies d’un proveïdor, es procedirà a una avaluació 

del mateix d’acord amb les Instruccions Tècniques d’Avaluació de Proveïdors i 

Subcontractistes. 

La revisió del Catàleg de Proveïdors i Subcontractistes acceptables serà una tasca contínua 

que partirà del Cap d’Obra que és qui habitualment es relaciona amb els mateixos. S’efectuarà 

sempre que existeixi algun incompliment del contracte en qualsevol dels requisits exigits en la 

compra o subcontractació, el qual es comunicarà per escrit al Gerent per l’actualització del 

registre, i al propi subministrador. 

Un cop identificades les necessitats de compres, el Cap d’Obra identifica els requisits, 

entre els que necessàriament estaran exigits per el client, que deuran complir tant el material 

o subcontracte, com l’empresa proveïdora o subcontractista. Reunirà tota la documentació 

necessària, que serà remesa als possibles proveïdors. 

En totes les compres es demanarà el següent (en un imprès): 

a) Tipus, classe, model o grau que permeti la identificació precisa del producte 

b) La identificació formal i l’edició aplicable d’especificacions, plànols, requisits del 

procés, instruccions d’inspecció i qualsevol altra dada tècnica aplicable, incloent els 

requisits per l’aprovació o qualificació del producte, dels procediments, de l’equip per 

el procés i del personal. 

c) El títol, número i edició de la Norma que defineix el sistema de qualitat aplicable al 

producte. 

L’imprès amb les informacions de les compres serà examinat per el Cap de Qualitat i 

enviat al Departament de Compres. 

Un cop rebudes les diferents ofertes, es procedirà al seu anàlisi i comparació, per la 

posterior proposta d’adjudicació del subministrament. L’elecció del proveïdor, no solament es 

farà atenent a criteris econòmics, sino que es tindran en compte aspectes tècnics, lliuraments, 

confiança i qualsevol consideració que pugui influir en la qualitat del producte final. 

Un cop autoritzat el contracte s’han d’elaborar les especificacions de compres definitives, 

per elabora el contracte, ambdós documents han d’estar signats abans d’iniciar els treballs. 

El contracte s’elaborarà amb l’assessorament jurídic necessari. El Gerent, en funció del 

Subministrador i la quantia del subministrament proposarà el model contracte. 

El responsable un cop efectuada la compra o la subcontractació, procedirà a la seva 

verificació segons el PGS-09 “inspecció i assaigs” en funció de la naturalesa i dels requisits 

exigits. 

No es considerarà la verificació realitzada per el client com a prova del control efectiu de 

la qualitat subcontractada. 

A continuació s’inclouen els impresos “llistat de Compres” i “especificacions de compres” 

tal com queden definits en el PGS corresponent. 
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Codi subministrament Revisió Materials, equips o 
serveis a subministrar 

Subministrador Clau Data prevista 
subministrament 

      

La clau és (T) = traçabilitat, (R) = recepció o (M) = Manipulació 

 

Examinat pel cap de 
Qualitat 

Taula 2. Exemple document "llistat de compres" 

CODI DEL SUBMINISTRAMENT: 
 

QUANTITA A SUBMINISTRAR: 

Material, equip o servei a subministrar: 
 
 

Especificacions tècniques: 
 
 

Condicions de fabricació, transport i lliurament: 
 
 

Documentació que proporciona el subministrador: 
 
 

Inspeccions i proves al subministrador: 
 
 

Altres requisits: 
 
 

Enviat a compres: 
 
 
Data: 

Rebut en compres: 
 
 
Data: 

Examinat el cap de qualitat: 
 
 
Data: 

Taula 3. Exemple de document "especificacions de compres" 

9. Procediments específics i instruccions de treball 

El Sistema de Qualitat d’Obres i Serveis Públics disposa de Procediments específics i 

instruccions de treball per al desenvolupament de l’obra, amb els que es procedirà a la 

realització dels diferents treballs. 

En el cas de no disposar d’algun procediment o instrucció de treball per el 

desenvolupament de l’obra es procedirà a la seva redacció. 

10. Inspecció i assajos 

Basat en el Programa de Treballs, el Cap de Garantía de la Qualitat amb la col·laboració 

del Cap d’Obra proposa un Llistat de Programes de Punts d’inspecció i Assaig i Programes 

d’Assajos, segons PGS-09 “inspeccions i assaig”. 
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El sistema de comprovació de la conformitat de la qualitat requerirà: 

- Identificar les activitats objecte d’inspecció. 

- Definir les inspeccions a realitzar en cada activitat. 

- Definir en cada inspecció, el procediment o norma a seguir am els criteris 

d’acceptació o rebuig, el tipus d’inspecció, les especificacions, la intensitat del 

mostreig i el responsable. 

- Documentar els resultats de les inspeccions i assaigs. 

A continuació es dóna una idea del número d’assaigs a realitzar. Aquests assaigs són una 

idea a priori en funció de les diverses quantitats de les unitats de l’obra. No obstant, el Director 

d’obra durant el transcurs de la mateixa i segons les incidències que vagin passant podrà 

indicar els assaigs a realitzar, modificant o incloent altres assaigs més específics o adequats a 

les circumstàncies.  

10.1. Terres 

En aquest apartat d’inclou el control de la idoneïtat dels materials proposats pel relleu i el 

terraplè. Es preveu una granulometria, 5 Próctor normal i 25 densitats naturals i humitats “in 

situ”, per els reblert de les rases. 

Es preveu una granulometria 2 Próctor Normal, un límit d’Atterverg, un equivalent de 

sorra , un assaig CBR, un assaig de matèria orgànica i 25 densitats naturals i humitats “in situ”, 

per els reblerts a executar. 

10.2. Tot-U 

Es preveu una granulometria, un Próctor Normal, un Próctor Modificat, uns límits 

d’Attberg, un desgast de los Angeles, un assaig d’equivalent de sorra, un assaig CBR, un assaig 

per trobar el coeficient de neteja, 15 densitats naturals i humitats “in situ”, per les bases 

granulars.  

 

10.3. Obres de formigó 

Tampoc aquí els volums de formigó fan preveure la instal·lació d’una planta en l’obra, es 

preveu únicament el control de la consistència pel con d’Abrams i la fabricació del curat i 

ruptura a compressió de 5 series de 5 provetes, per als diferents elements de formigó a 

realitzar.  

10.4. Acer 

Es preveu un assaig de característiques geomètriques, un assaig de doblat desdoblat, un 

assaig de desdoblat simple i un assaig de resistència a tracció trobant el límit elàstic, la secció 

equivalent i l’allargament, per les barres corrugades utilitzades en l’armat de l’estructura. 

11. Normativa 

Las Normes per cada assaig són les que s’especifiquen a continuació:  

- Assaig equivalent de sorra UNE-933-8 
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- Assaig límits d’Atterberg UNE-103-103/103-104-94 
- Assaig Próctor Normal UNE-103-500-94 
- Assaig Próctor Modificat UNE-103-501-94 
- Assaig granulomètric UNE-933-1 
- Assaig C.B.R UNE-103-502 
- Assaig de desgast de los Angeles UNE-1097-2-99 
- Assaig contingut en matèria orgànica UNE-103-204 
- Assaig densitat i humitat “in situ” UNE-103-503-95 
- Assaig de resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent i allargament d’una 

barra d’acer corrugat. UNE 7-474-92 
- Assaig doblat desdoblat UNE 7-475-92 
- Assaig característiques geomètriques d’un acer UNE 36-068-94 
- Construcció d’una sèrie de 3 provetes per un assaig Marshall NLT-168-90 
- Extracció de provetes testimoni NLT-168-90 

12. Pressupost 

Per a donar el pressupost aproximat del Pla de Control de Qualitat es valora el cost dels 

assaigs a preus del mercat actual vigent.  

Cal remarcar que si els resultats fossin deficients, la repetició dels assaigs será a càrrec del 

Contractista, per aquest motiu en aquest annex s’ha mostrat la previsió sobre una adequada 

realització de l’obra que no obligui a repetir més d’un 10% els assaigs. 

TERRES 

Rases 

Tipus d’assaig Preu per assaig Nombre d’assaigs Total 

Assaig granulomètric 27,90 1 27,90 

Assaig Próctor Normal 40,45 5 202,25 

Assaig densitat i humitat “in 
situ” 

13,32 25 333,00 

Terraplè 

Assaig límit Atterberg 64,15 1 64,15 

Assaig granulomètric 27,90 1 27,90 

Assaig Próctor Normal 40,45 2 80,90 

Equivalent de sorra 20,20 1 20,20 

Assaig CBR 100,27 1 100,27 

Assaig contingut MO 27,79 1 27,79 

Assaig densitat i humitat “in 
situ” 

13,32 25 333,00 

Tot-u 

Assaig límit Atterberg 64,15 1 64,15 

Assaig granulomètric 27,90 1 27,90 

Assaig Próctor Normal 40,45 1 40,45 

Equivalent de sorra 20,20 1 20,20 

Assaig CBR 100,27 1 100,27 

Assaig Próctor Modificat 40,45 1 40,45 

Assaig densitat i humitat “in 
situ” 

13,32 15 199,80 

Assaig “los Angeles” 79,89 1 79,89 

Coeficient de neteja 19,87 1 19,87 
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Acers 

Assaig de resistència a 
tracció 

48,92 1 48,92 

Assaig doblat-desdoblat 19,02 1 19,02 

Assaig doblat simple 13,57 1 13,57 

Assaig característiques 
geomètriques 

37,95 1 37,95 

Formigó 

Fabricació i ruptura 5 
probetes 

81,05 1 81,05 

TOTAL: 2010,85€ 

 

El cost de la previsió de costos de Control i Qualitat puja a la quantitat de “DOS MIL DEU 

EUROS AMB VUITANTA-CINQU CÈNTIMS (2010,85 €)” 

13. Modificacions i actualització 

El Pla de Qualitat està sotmès a un procés continu de revisió per adaptar-lo a les 

condicions canviants de l’obra 

En aplicació del nostre Sistema de Qualitat, es revisa per primera vegada a la signatura de 

l’acta de comprovació del replanteig, cada vegada que es produeix alguna alteració notable i, 

almenys, una vegada al trimeste. 
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Document I: Memòria 

1. Objecte de l’estudi 

L’objecte d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir, al marc de la Llei 31/1995m de 8 

de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, i més concretament a la seva norma 

reglamentària, el RD 1627/1997 de 24 d’octubre, les disposicions de seguretat i salut a l’obra 

del “projecte de construcció de l’EDAR de Bítem” 

L’estudi servirà per marcar les directrius per la redacció del pla seguretat i salut, per 

portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs laborals, facilitant el 

seu desenvolupament, sota el control del coordinador de seguretat i salut, d’acord amb la 

norma reglamentària mencionada.  

Si com a conseqüència de les possibles modificacions que es puguin produir en el 

projecte, fos necessari la variació en algun moment del procés constructiu que produís una 

ampliació de l’estudi de seguretat i salut, i/o la modificació del pla de seguretat i salut, es 

proposaran les mesures alternatives de prevenció amb la seva corresponent justificació 

tècnica, que en cap cas suposarà una disminució en els nivells de protecció que estan previstos 

en aquest estudi.  

2. Dades generals de l’obra 

L’obra se situa al terme municipal de Tortosa, al nucli municipal de Bítem. L’objecte de les 

obres és construir l’estació depuradora d’aigües residuals i els seus col·lectors. Així doncs, les 

obres consten de: 

- Una xarxa de col·lectors en alta 

- Una via d’accés a l’estació depuradora 

- La construcció de l’EDAR 

- Una canonada i obra de sortida per l’abocament de l’afluent tractat 

- Una connexió de les línies elèctriques 

Es preveu un termini màxim d’execució de 12 mesos. 

3. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els princpis d’acció preventiva 

recollits en l’art, 15è de la Llei de Prevenció de Riscs laborals durant l’execució de l’obra.  

Particularment s’ha de tenir en compte: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

b) L’elecció de l’emplaçament dels lloc i àrees de treball, tenint en copte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb la finalitat de 

corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
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f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obre del període de temps efectiu que s’haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establers en el mateix article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 

amb els següents principis generals: 

a. Evitar riscs 

b. Avaluar els riscs que no es puguin evitar 

c. Combatre els riscs a l’origen 

d. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció de 

llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció per 

tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 

salut 

e. Prendre en consideració l’evolució de la tècnica 

f. Substituir allò que és perillós per allò que tingui menys o cap perill 

g. Planificar la prevenció buscant un conjunt coherent que pugui integrar la 

tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i 

la influència dels factors ambientals en el treball 

h. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i. Donar les degudes instruccions als treballadors 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment de repartir les tasques 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 

i específic. 

4. L’elecció de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 

compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 

preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscs sigui 

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 

més segures. 

4. Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars 

4.1. Procediments 

4.1.1. Moviments de terres 

Per a la construcció de l’EDAR es procedirà a la neteja, desbroçament i terraplenat de les 

zones existent regularitzant el desnivell del solar que ocuparà la futura EDAR. 
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Una vegada realitzat quest moviment de terres, es replantejarant els diferents elements 

que integren la plant. La maquinària utilitzada serà la pala carregadora, i/o la retroexcavadora, 

així com els camions pel transport dels productes de l’excavació a l’abocador. 

4.1.2. Excavació de rasa 

Al col·lector es procedirà a l’esbrossada i condicionament de la traça, constituint-se un vial 

pel qual discorreran els vehicles, les màquines i el personal. 

L’excavació de la rasa, a cel obert, es realitzarà amb medis mecànics, utilitzant-se una 

retroexcavadora o una mixta i camions. La profunditat de dita excavació serà variable fins a un 

màxim de 3 metres de profundària. Una part dels productes resultants de l’excavació seran 

utilitzats pel farciment  i l’altra evacuada a l’abocador. 

4.1.3. Instal·lació de canonades 

Es preveu que les diferents xarxes tindran la seva prescripció alhora del dimensionament 

de diàmetres nominals que discorreran segons el projecte per rasa o per canalera. Tot el 

material serà subministrat directament  a l’obra, emmagatzemant-se mitjançant la alineació 

dels tubs. Per a la instal·lació dels tubs es condicionarà la base de la rasa utilitzant en el seu 

muntatge un camió –grua o una grua autopropulsada.  

4.1.4. Farciment i compactació de rases 

Una vegada muntats els tubs, per trams, es procedirà al farciment de les rases. Per això, 

s’utilitzarà la terra procedent de la pròpia excavació, completant-se amb sorra d’engruna o 

aportació procedent del sorrader i subministrada per camions. La terra serà escampada gràcies 

a la pala carregadora, sotmetent-se a un procés de compactació manual 

4.1.5. Fonamentacions 

La fonamentació dels diferents elements es realitzarà amb diferents metodologies. Les 

fonamentacions seran superficials. 

Al fons de totes les rases i pous de fonamentacions es col·locarà un formigó de neteja per 

anivellar. 

Les armadures de les fonamentacions es fabricaran a peu d’obra amb barres d’acer 

corrugat, utilitzant com medis auxiliar, la doblegadora i la talladora de rodons. 

El formigó per a totes les fonamentacions serà subministrat en camions des de la planta 

4.1.6. Obra civil 

Una vegada formigonades les rases de fonamentació s’aixecaran les estructures 

mitjançant l’execució de murs de formigó i pilars amb col·locació d’armadures d’acer corrugar, 

encofrat metàl·lic i/o fenòlic, formigonat i vibrat. 

En el procés constructiu d’aixecament d’estructures, s’utilitzarà un camió grua 

autopropulasada, vibrador d’agulla, doblegadora de rodons, serra circular de tallar fusta i eines 

manuals. 
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El tancament de les edificacions es construirà amb totxo ceràmic i bloc de formigó. El 

tancament requereix la utilització de bastides tubulars, plataformes de treball i una grua petita 

per elevar el material. La coberta serà plana als edificis industrials.  

A l’interior de les edificacions es procedirà a realitzar els envanets, obertura de regates, 

esquerdejats, guarnits, enlluït, solats i enrajolats i les safates d’instal·lacions segons descripció 

del projecte. 

4.1.7. Obres de fàbrica 

Serà necessari condicionar el terreny i excavar la fonamentació preparant el fons d’aquest 

amb formigó de neteja pel seu anivellat. Les armadures dels capçals es muntaran a la pròpia 

obra amb barres d’acer corrugat. El formigó dels fonaments del mus es realitzarà amb formigó 

elaborat en planta i subministrat per camions-formigoneres, distribuït amb l’ajuda d’un camió-

bomba de formigó i posteriorment vibrat. Es col·locaran les armadures del mur, s’encofrarà 

amb planxes metàl·liques i/o fenòliques, formigonant i vibrant. Aquestes armadures es 

fabricaran amb barres d’acer corrugat procedint-se al formigonat de la mateixa manera que 

s’ha comentat en el capítol de la fonamentació. Una vegada pres el formigó, es procedeix a 

desmuntar les planxes de l’encofrat i regar freqüentment per la seva major presa. 

4.1.8. Instal·lacions d’equips, elèctriques i varis 

Es procedirà posteriorment al muntatge dels equips (bombes, conducció de canonades, 

etc.) de la depuradora així com de les instal·lacions elèctriques, fontaneria, sanejament i 

pintura. Aquests treballs seran realitzats per empreses subcontractades especialitzades en 

aquests tipus de tasques. 

4.1.9. Urbanització 

Per últim, es procedirà a la urbanització, enjardinament i pavimentació de carrers, 

construcció de vorera amb lloseta de pastilles. 

4.1.10. Equips tècnics i mitjans auxiliars 

Podem distingir els següents equips tècnics i mitjans auxiliars per l’execució de l’obra: 

4.1.11.  Mà d’obra 

Es preveu un número de 6 persones amb màxim de 12 persones, actuant simulitàniament 

en època punta, per a la realització de l’obra. 

4.1.12. Instal·lacions provisionals 

- Instal·lació provisional elèctrica 

- Instal·lació provisional de protecció contra incendis 

- Escomesa d’aigua potables 

4.1.13. Màquines 

Es considera necessari la participació de les següents màquines: 
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a) Màquines de moviments de terres: Giratòria, retroexcavadores, pales-carregadores, 

camions-dumper, corró compactador autopropulsat, cuba d’aigua per rec. 

b) Màquines d’elevació: grua autopropulsada, camió-grua. 

c) Màquines per formigonat: camió-bomba de formigó, camió-formigonera. 

4.1.14. Maquinària i medis auxiliars 

Els medis auxiliars que es preveuen utilitzar són: maquinària auxiliar de compactació, 

doblegadora de ferralla, serra circular de fusta, talladora de material ceràmic, vibradors de 

formigó, formigonera elèctrica, equip compressor, soldadura elèctrica ioxiacetilènica, grueta 

d’elevació, útils de descàrrega, escala de mà, eines manuals, bomba eixuga aigua, bastides 

tubulars, plataformes de treball.  

5. Identificació de riscs laborals. Mesures tècniques preventives 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establertes en l’Annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren en aquest 

apartat els riscs particulars de diferents treballs d’obra. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals de les obres, com ara són, caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient 

pel treball que es realitzi. 

5.1. Riscs laborals en el procés constructiu 

5.1.1. Moviments de terres i excavació de rases 

Els riscs que retenen l’atenció són: atropellament per màquines i vehicles, col·lisions entre 

màquines i vehicles, caigudes al mateix nivell, caigudes a diferent nivell, desplaçaments i 

despreniments del terreny amb o sense enterrament, abocaments de maquinària i/o vehicles, 

pols ambiental, soroll, vibracions, caiguda d’objectes a la rasa, projecció de fragments i/o 

partícules, possibles interferències amb serveis de subministrament públic (aigua, gas, 

electricitat, etc.) 

5.1.2. Instal·lació de canonades 

Els riscs associats a aquesta etapa del procés constructiu són: caiguda de tubs en 

suspensió, cops per la càrrega suspesa, caigudes de persones al mateix i/o diferent nivell, 

abocaments de vehicles i/o maquinària, ruptura dels elements auxiliars, desplaçaments i 

despreniments del terreny, soroll, talls i punxades, sobreesforços. 

5.1.3. Fonamentació 

Els riscs associats al procés de fonamentació són: caigudes al mateix i diferent nivell, 

caiguda de materials, atropellaments i cops amb màquines, contactes elèctrics, soroll i 

vibració, ferides punxants causades per les armadures, esquitxades i afeccions cutànies, 

projecció de partícules (risc ocular). 
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5.1.4. Obra civil 

Els riscs a ressaltar en aquesta etapa són: caiguda de materials suspesos, cops per 

materials suspesos, atrapaments, caiguda d’objectes a diferent nivell, caiguda de persones al 

mateix nivell, caiguda de persones a diferent nivell, cremades, esquitxades a la soldadura, 

afeccions cutànies, talls i ferides punxants, projeccions de partícules, incendis, trepitjades 

sobre objectes punxants, contacte amb substàncies nocives, sobreesforços. 

5.1.5. Obres de fàbrica 

Els riscs associats a aquest procés són: atrapaments, caigudes al mateix i diferent nivell, 

caiguda d’objectes, material i eines, sobreesfoços, dermatitis de contacte, esquitxades, 

projecció de fragments i/o partícules, talls i punxades, caiguda de materials suspesos, 

contactes elèctrics. 

5.1.6. Instal·lacions d’equips, elèctriques i altres 

Els riscs identificats són: atrapaments per objectes i materials, caigudes al mateix i 

diferent nivell, caiguda d’objectes, materials i eines, sobreesforços, dermatitis de contacte, 

esquitxades, projecció de fragments i/o partícules, talls i punxades mitjançant objectes o eines, 

caiguda de materials suspesos, contactes elèctrics, enfonsament de la superfície de contacte, 

sorolls i vibracions. 

5.1.7. Urbanització i paviments 

Els riscs associats a aquesta etapa són: contactes elèctrics, caigudes al mateix nivell, talls 

per objectes i eines, projecció de fragments, atrapaments, sobreesforços, col·lisions entre 

vehicles, atropellaments. 

5.2. Mesures preventives en el procés constructiu 

En el procés d’execució s’informarà dels riscs per la seguretat i salut dels treballadors a 

aquesta obra, tant les que afecten al conjunt com a cada lloc de treball. De la mateixa forma 

s’informarà de les mesures de protecció i prevenció aplicables als riscs detectats. EL 

responsable d’obra deurà consultar als treballadors, i permetre la seva participació en totes les 

qüestions que afectin a la seguretat i salut, sobretot a la planificació, l’organització del treball i 

l’elecció dels equips per la protecció individual. 

El treballador serà sotmès a un reconeixement previ al ingrés, i en el moment de la seva 

contractació deurà rebre una formació teòrica i pràctica en matèria preventiva, centrada en el 

lloc de treball o funció que realitzi, que deurà repetir-se periòdicament, si necessari. 

Es complirà i es farà complir als treballadors l’establert en aquest estudi de seguretat i 

salut. 

5.3. Mesures preventives per unitat d’obra 

Es procedirà al cercat del solar que ocupa l’EDAR en qüestió, que presentarà una única 

porta d’accés que quedarà tancada amb clau al final de la jornada laboral. EN els laterals de la 

porta se situaran de forma visible les següents senyals: 
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� Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra 

� Velocitat limitada a 20 km/h 

� Senyals de seguretat de protecció obligatòria del cap i dels peus. 

� Senyal d’advertència de perill 

Es important un bon estat d’ordre i neteja de la zona de treball. 

5.3.1. Moviment de terres i excavació de rases 

A l’accés de l’obra s’instal·laran: 

� Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra 

� Velocitat limitada a 20 km/h 

� Senyal d’obligació de casc de seguretat 

� Senyal d’obligació de botes de seguretat 

� Senyal de STOP pels vehicles que surtin d’obra i s’incorporen a la carretera urbana 

� Es distribuiran senyals de prohibició de superar els 20 km/h al llarg dels accessos a 

l’obra per recordar al personal dita limitació.  

� El camí habilitat per accedir a l’obra tindrà 3.5 m d’amplada i disposarà de zones de 

maniobres o espera cada 150 m aproximadament. Els vehicles carregats tindran 

preferència de pas. Es delimitarà un passadís per als peatons. 

� Al menor indici de formació de pols, s’establirà un programa de riscs periòdics.  

� El mètode de treball a realitzar serà obrir rasa, muntar canonada i tapar rasa. 

D’aquesta manera evitarem caigudes a diferent nivell de persones pròpies com 

alienes a l’obra. SI per circumstàncies de causa major fos necessari deixar algun tram 

obert, aquest s’acordonarà amb tanca de 90 cm d’alçada i es taparà el buit. 

� La profunditat de l’excavació serà variable, oscil·lant entre els 2 i 5 m, s’evitarà el 

despreniment i ruïna de l’excavació, donant-li al talús una inclinació d’un terç o 

estivacions en cas de manipulació de la rasa. Quan la profunditat de l’excavació 

l’exigeixi s’establiran bancades d’1 m d’amplada. 

� Els productes resultants de l’excavació s’apilaran en un sol costat de la rasa, 

establint-se una distància de seguretat d’1 m mitjançant rodapeu de fusta ancorada 

al sòl. 

� Es crearà de la mateix manera una zona de seguretat de 3 m, per sota de la qual 

queda prohibit estacionar vehicles, màquines o emmagatzemar materials. 

� A les maniobres de càrrega/descàrregada dels productes de l’excavació s’establiran 

topes de fusta, formada per taulons de construcció i fixament ancorats al sòl. En 

l’abocament de material de rebliment, l’encarregar no ordenarà que s’efectuï fins 

que comprovi que no hi h operaris a la trajectòria de caiguda.  

� Durant la càrrega de terres en el camió, el conductor d’aquest, quedarà fora del radi 

d’acció de la pala carregador i col·locarà els topes a les rodes del camió. De la 

mateixa forma, queda prohibit quedar-se en el radi d’acció de la retroexcavadora 

quan està treballant, la qual deu fer-ho amb els estabilitzadors situats.  

� Les senyals per la maniobra de màquines o vehicles, seran dirigides per l’encarregat 

d’obra, o persona a la que delegui, la qual es situarà en lloc visible pel conductor de 

la màquina o vehicle, i a la vegada, segur pel mateix. 
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� Les mesures de profunditat de l’excavació es realitzaran des de la part superior 

d’aquesta. 

� Es disposarà d’una escala metàl·lica per facilitar l’accés  a l’interior de la rasa. L’escala 

serà revisada diàriament- 

� Pel pas del personal d’un costat a l’altre de l’excavació s’utilitzarà una passarel·la 

metàl·lica amb baranes de 90 cm d’alçada. 

� En els treballs a realitzar a l’interior de la rasa, la distància mínima entre els operaris 

serà d’un metre.  

� La maquinària d’obra anirà dotada de cabina de seguretat i s’advertirà al conductor 

l’obligació d’utilitzar el cinturó de seguretat del vehicle. Així mateix, deuen disposar 

de senyal acústica de marxa enrere. Això no significarà el perdre de vista el sentit de 

marxa de la màquina, pel que haurà de mirar contínuament a l’esmentat sentit. 

� L’encarregar d’obra vetllarà per la neteja i ordre del tall, no permetent que dipositin 

pedres ni altres objectes o materials a vora de la rasa, que poguessin rodar cap a 

l’interior i produir alguna lesió als treballadors quan estan a l’interior de l’excavació. 

� Es disposarà al magatzem d’obra d’una provisió de palanques, ungles, barres puntals, 

taulons, que es reservaran per un apuntalament urgent davant eventualitats que 

poguessin sorgir. Així mateix, es disposarà d’un equip d’eixugament d’aigües davant 

una possible aparició d’aquestes. 

5.3.2. Instal·lació de canonades 

� Els tubs de formigó es descarregaran amb els útils metàl·lics que existeixen en el 

mercat per aquest fi. S’alinearan al llarg de la rasa, calçant-se mitjançant tascons de 

fusta. S’evitarà apilar-los, però si fos necessari, les piles formades no tindran més de 

dos tubs d’alçada, mantenint-se perfectament calçats els tubs que formen la base 

mitjançant estaques clavades al terra. 

� La grua autopropulsada portarà un lloc visible una senyal de perill de càrrega 

suspesa. D’aquesta manera s’adverteix als operaris d’aquest risc.  

� S’utilitzarà una corda de cànem per evitar el balanceig del material suspès. Només es 

subjectarà amb les mans quan estigui pròxim al terra i per ajudar a situar-lo o 

col·locar-lo. En aquesta maniobra els operaris deuen portar posats els guants, el cas i 

les botes de seguretat, atendran a les instruccions de l’encarregat i actuaran a 

l’uníson quan es tracti de més d’un operari. 

� Les maniobres de la grua seran dirigides per l’encarregat d’obra, responsable de 

coordinar els diferents moviments i maniobres per la instal·lació de la canonada. 

� La grua autopropulsada tindrà la seva documentació en regla, així com la certificació 

d’haver superat les inspeccions oficials. Al seu conductor se li podrà exigir una fitxa 

de manteniment. 

 

5.3.3. Obres de fàbrica 

En els pous de registre: 

� Es procedirà al tancat mitjançant una tanca de 90 cm d’alçada de la zona d’ubicació. 
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� Els motlles prefabricats s’aniran muntant amb l’ajuda de la grua que utilitzarà 

eslingues adequades al pes d’aquests. Abans de la seva utilització serà revisada i en 

ella deurà existir l’etiqueta en la què el fabricant detalla la seva capacitat d’esforç. Si 

el seu estat no proporciona confiança, o si no té detallada la seva resistència a la 

càrrega, es rebutjaran immediatament. 

� Les maniobres de la grua seran dirigides per una sola persona i evitarà circular per 

sota de la càrrega suspesa. Quan estigui pròxim al motlle al lloc on es col·locarà, 

podrà ser ajudat pels operaris per assemblar la peça. 

� El personal anirà proveït de casc, guants i botes de seguretat. 

� En els períodes de temps que estiguin els pous oberts i no estiguin realitzant treballs 

al seu interior, es taparan amb panells de fusta. 

� Sempre que hi hagi operaris treballant a l’interior de l’excavació o del pou, es 

mantindrà un operari de retén a l’exterior, que actuarà com ajudant en el treball i 

donarà l’alarma, en cas de produir-se alguna emergència. 

� Es recomana als operaris que vigilin la higiene personal. 

 

En  els sobreeixidors 

� Es delimitarà la zona de treball amb cinta de senyalització, com la zona 

d’emmagatzematge de material i la maquinària auxiliar a utilitzar. 

� No s’utilitzarà el propi lligat dels rodons per la seva descàrrega. Es realitzarà 

mitjançant eslingues adequades. 

� Es disposarà d’un bidó per dipositar les restes de fusta, ferro corrugat, filferro, etc. 

que es generi, per posteriorment procedir a la seva evacuació a l’abocador. 

L’encarregat es responsabilitzarà de mantenir el tall net i ordenat. 

� A la fonamentació del mur, l’abocament de formigó s’efectuarà des d’una alçada 

suficientment reduïda per a que no es produeixin esquitxades. El personal adscrit als 

treballs de formigonat utilitzarà les proteccions oculars i extremaran la higiene 

personal. 

� Les armadures realitzades en el tall s’apilaran ordenadament fins el seu muntatge. Es 

manejaran amb guants pel transport d’aquests. 

� La persona encarregada de la doblegadora de rodons hauria de treballa sense guants, 

per evitar l’atrapament d’aquests per la màquina i el conseqüent arrossegament de 

la mà.  

� El personal encarregat dels treballs de ferralla han de rentar-se periòdicament les 

mans i utilitzar cremes protectores si necessari. 

� Els element de l’encofrat s’apilaran de forma ordenada. Abans de ser utilitzats, 

l’oficial revisarà l’estat físic que ofereix per suportar el formigó fresc, i per comprovar 

que tinguin cap part despresa que ocasionin puncions o enganxalls. 

� Es col·locarà amb l’ajuda de la grua, sent dirigides les maniobres per l’oficial 

encofrador. Per la seva col·locació en alçada, s’empraran plataformes de treball amb 

una barana de 90 cm i rodapeu de 15 cm. 

� L’abocament de formigó, es realitzarà prenent les mateixes precaucions que en la 

fonamentació del mur. 

� Els vibradors de formigó estaran en perfecte estat de manteniment. 
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� Quan es desmunti l’encofrat, l’ecarregat d’obra es cerciorà que el formigó ha fraguat 

correctament i ordenarà la seva neteja immediatament i el seu emmagatzematge 

ordenat. 

5.3.4. Paviment 

� El vessament de tot-u serà dirigit per una sola persona, que es situarà a una distància 

tal que no pugui ser abastat per cap pedra. 

� Es delimitarà mitjançant cinta de senyalització el tall on estigui treballant la màquina. 

Només es permetrà l’ajuda d’operaris a peu per espargir el tot-u, quan la màquina 

estigui estacionada o parada. 

� El corró compactador autopropulsat estarà proveït de senyal lluminosa rotativa 

acústica de marxa enrere. 

5.3.5. Moviment de terres 

� Els operaris aniran proveïts de casc, granota i botes de seguretat. 

� Quan el terreny estigui anivellat, es procedirà a senyalitzar les vies de circulació els 

buidats, els emplaçaments dels serveix comuns. Les vies de circulació seran 

modificades quan les necessitats de l’obra així l’aconsellin. 

� Els buidats s’aïllaran mitjançant el cercat amb tanca de 90 cm. La zona que ocupa el 

buidat s’haurà de mantenir neta i ordenada. S’evitarà apilar ruïnes a les proximitats 

de l’excavació i la zona de seguretat es senyalitzarà mitjançant cons de senyalització. 

� Les excavacions s’efectuaran donant-li una pendent d’un terç al talús. Quan no sigui 

possible s’haurà de procedir a l’apuntalament. Arribat aquest moment, el pla de 

seguretat i salut haurà de contemplar aquesta mesura alternativa, que no implicarà 

disminució dels nivells de protecció i que inclourà la valoració econòmica de la 

mateixa. 

� Els productes dels buidats es regaran periòdicament, quan la seva manipulació 

produeixi pols a l’ambient.  

� S’emmagatzemarà un equip d’enxiquiment d’aigua, que estarà en perfecte estat de 

manteniment, davant la possibilitat de l’aparició d’aigües subterrànies.  

� L’encarregar d’obra vigilarà que totes les excavacions de buidats estiguin tancades, 

quan no es treballi en elles. Les rases es senyalitzaran amb cinta de senyalització i 

s’establiran passos sobre elles, mitjançant passarel·les metàl·liques amb barana i 

rodapeu. Els buits d’arquetes o pous quedaran tapats mitjançant taules assemblades. 

També serà responsable d’inspeccionar les parets de les excavacions quan el treball 

s’ha interromput per més d’un dia o quan ha plogut. 

5.3.6. Fonamentació  

� Es delimitarà l’àrea d’apilament d’acer corrugat, dels equips de ferralla i de les 

armadures ja muntades, de forma que en aquesta àrea només es dediquin a aquests 

treballs de ferralla. 

� Els lots d’acer corrugat es descarregaran amb eslingues homologades i que portin 

l’etiqueta del fabricant amb la capacitat de càrrega. Mai s’utilitzarà el lligat dels lots 

per la descàrrega, ni s’improvisaran ganxos fabricats amb tetràcer. Mentre es 

procedeix a la descàrrega del material, no es situarà cap operari sota la càrrega 
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suspesa, i només s’aproximarà a ella quan estigui pròxima al terra i sigui necessària 

l’ajuda per situar-la al seu lloc d’emmagatzematge. La ferralla s’emmagatzemarà amb 

tacs intermedi per evitar enganxades entre sí. 

� Pel maneig i transport del corrugat s’utilitzaran guants, mentre que aquests no 

estiguin prohibits quan es manufactura els suports de les armadures en la plegadora. 

Es recomana el rentat periòdic de mans per evitar dermatitis de contacte o infeccions 

en petites ferides, degut a l’òxid que es forma en el tetràcer. 

� Per l’encreuament de rases de fonamentació s’utilitzarà una passarel·la metàl·lica de 

60-80 cm d’amplada amb protecció lateral. 

� Quan l’abocament de formigó es fa mitjançant bombeig en camió, les conduccions 

estaran netes i es detindrà el formigonat si hagués obstrucció de les canonades. Si es 

fa per abocament directe, es col·locaran dorments realitzats amb taulers de fusta a la 

vora d’aproximació del camió, per evitar que la pressió de la roda provoqui la 

utilització d’ulleres de protecció. 

� El camió-formigonera i el camió-bomba estaran perfectament estacionats mentre 

treballen. 

� La maniobra d’abocament d’abocament serà dirigida per l’encarregat o pel capatàs, 

evitant que l’alçada de l’abocat depassi 1 m respecte el nivell del sòl. Les persones 

encarregades dels treballs de formigó portaran ulleres anti-impacte i botes altes de 

goma.  

� Els vibradors elèctrics es revisaran abans d’utilitzar-los i seran de doble aïllament.  

� Es recomana extremar la higiene personal en els treballs de formigonat. 

5.3.7. Obra civil 

� S’habilitarà un espai per l’apilament dels perfils metàl·lics, l’acer corrugat per la 

ferralla i la maquinària auxiliar per aquests treballs. També s’habilitarà un contenidor 

per vessar els productes residuals. 

� En el procés de descàrrega dels perfils o massissos d’acer corrugat s’executarà 

aquesta de dos punts de manera que la càrrega estarà estable. El mateix s’ha de dir a 

la descàrrega e hissat de biguetes prefabricades. L’angle que forma els ramals de 

l’eslinga serà menor o igual a 90º. 

� El soldador anirà equipat amb el seu equip de protecció i l’ajudant tindrà posades les 

ulleres contra radiació. S’interposarà una pantalla als treballs de soldadura per evitar 

que les radiacions afectin a altres treballadors de l’entron alien a aquests treballs. Es 

construirà una caseta per guarir l’equip de soldadura elèctrica i oxiacetilènica. Les 

ampolles d’oxigen i acetilè s’emmagatzemaran en posició vertical, amb l caperutxa 

posada, encara que estiguin buides. El lloc serà ventilat i estarà senyalitzat mitjançant 

cartells indicatius de prohibit fumar, perill d’explosió i perill d’incendi. 

� En els treballs de ferralla es tindrà en compte: ordre i neteja del tall, transport de 

corrugats i armadures proveïdes de guants, no utilitzar guants en el maneig de la 

doblegadora, rentar-se periòdicament les mans i extremar la higiene personal. 

� Els panells d’encofrat han d’ordenar-se correctament abans de ser instal·lats, ser 

revisats per comprovar el seu estat, estar nets i el desencofratge s’aplicarà protegit 

de guants.  
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� No es desencofrarà mai d’esquena al buit. L’encarregat advertirà que en el moment 

de treure l’apuntalament ningú estigui sota la zona de caiguda de l’encofrat. Per això, 

al treure els últims puntals, els operaris s’auxiliaran de cordes que els  evitin quedar 

sota la zona de perill. 

� Es tallaran els separadors que hagin quedat sobresortint del formigó per evitar el risc 

de talls i pinçaments.  

� A mesura que es vagi desencofrant s’aplicaran correctament els elements utilitzats a 

l’encofrat. 

� Els claus o puntes existents a la fusta usada s’extrauran a la major brevetat. Una 

vegada extrets s’eliminaran mitjançant escombrat i apilat per, posteriorment, retirar-

les al contenidor. Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el 

material sobrant per evitar riscs de caigudes al mateix nivell, cops, punxaments, etc. 

� L’ascens o descens al nivell superior, es realitzarà mitjançant una escala de mà 

proveïda de sabates antidesplaçants i disposada de tal forma que sobrepassi l’escala 

de 0,75 a 1 m l’alçada de desembarcament. 

� Els buits que queden als forjats es cobriran mitjançant fusta clavada entre si, que 

impedeixi el seu desplaçament. 

� En el formigonat, l’abocament de formigó s’efectuarà des d’una alçada reduïda per 

evitar esquitxos. El personal anirà proveït d’ulleres anti-impactes i botes de goma de 

mitja canya. Els vibradors estaran en perfecte estat de manteniment. Aquests 

treballs, formigonat i vibrat, s’efectuaran des de plataformes de treball.  

� El risc de caiguda des de diferent nivell es cobrirà mitjançant la utilització de bastides 

tubulars amb malla, rodapeu, tub entremig i barana d’1 m d’alçada, el qual deu estar 

perfectament anivellat i ancorat. 

� S’utilitzaran baranes perimetrals a buits i vora del forjat.  

� Es tindran previstos ganxos d’acer en els elements sòlids per amarratge de cables de 

seguretat en casos de necessitat o pel desenvolupament dels treballs. 

� En el tancament dels edificis s’utilitzaran bastides tubulars com ja s’han descrit 

anteriorment, i en els que l’apilament de material no dificultarà el pas, ni 

maniobrabilitat dels operaris. 

� Els operaris que treballen als tancaments no han de fer-ho solls, quedant la zona 

delimitada mitjançant cinta de senyalització i utilització de marquesines en els passos 

forçosos d’operaris aliens als treballs. 

� L’encarregat i el capatàs han de disposar de les bastides de manera que l’operari mai 

treballi per damunt de les espatlles. L’accés a les bastides es farà per mitjà d’escales 

de mà proveïdes de recolzaments antidesplaçants i la seva longitud haurà de 

sobrepassar de 0,75 a 1 metre el nivell de la bastida. 

� El personal encarregat de la construcció de la coberta serà instruït sobre el sistema 

constructiu que han de seguir. Aquests treballs es suspendran si hi a forts vents, pluja 

o neu. 

� La zona de la coberta es mantindrà neta d’objectes i materials. 

� El risc de caiguda es controla mantenint les bastides ja instal·lades per l’execució de 

la fàbrica de totxos i realització de forjats. 

� En els treballs de ram del paleta, els talls es mantindran nets i ordenats. Es procedirà 

a l’evacuació continua d’escombres. 
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� S’utilitzarà el cinturó de seguretat en els ganxos previstos a la fase d’estructura, 

durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires, així com en operacions 

d’ajuda a la descàrrega de materials, quedant prohibit balancejar aquests per la seva 

ubicació. 

� Les zones de treballs seran il·luminades mitjançant portàtils alimentades a 24 V si 

s’escau. 

� S’evitarà de treballar quan existeixi perill de caiguda d’objectes i altres materials des 

d’un nivell superior. 

� Les baranes col·locades per evitar caigudes, portaran rodapeu de 15 cm per cobrir la 

possible caiguda d’objectes i materials. 

� En els treballs a realitzar a l’interior de les edificacions, envans, obertura de 

fregaments, enfosquits, enlluïts, solats, enrajolats, es procedirà amb ordre i neteja; 

les borriquetes estaran perfectament anivellades i seran de comprovada resistència. 

Es important destacar que els operaris per la seva tasca mantenen una postura 

incòmoda de treball, haurien de modificar-la periòdicament, per evitar problemes 

físics. Poden realitzar-ho fent tasques complementàries com neteja, apilament de 

materials, etc. És obligatori l’ús d’equip portaeines en totes les tasques descrites 

anteriorment que presenten el risc de caiguda d’objectes o materials des d’un nivell 

superior.  

� S’ha de fomentar la higiene personal, així com la neteja periòdica de la roba de 

treball. 

5.3.8. Instal·lacions d’equips, instal·lacions elèctriques i altres. 

� Una característica d’aquestes instal·lacions és que són realitzades per subcontractes, 

pel que l’empresa principal, a través de la persona en qui delegui, prendrà totes les 

precaucions necessàries pel compliment estricte de les normes. També destacar que 

aquestes operacions necessiten l’ajuda de ram del paleta, el que implica en la 

majoria dels casos, la coincidència entre subcontractacions i autònoms.  

� En aquests treballs es deuen evitar les postures incòmodes i aixecar càrregues molt 

pesades. S’eviten els riscs dorsolumbars amb la variació de tasques i segons les 

normes de maneig manual de càrregues, en les que principalment s’ha de tenir en 

compte: mantenir l’esquena recta, posició correcta dels peus, i mantenir la càrrega el 

més pròxima al cos i amb els braços estirats. Aquestes consideracions s’han de tenir 

en compte en qualsevol tasca que suposi maneig de càrregues de forma manual. 

� Les eines elèctriques portàtils disposaran de doble aïllament de seguretat i els cables 

no s’haurien de tacar amb substàncies que puguin atacar-los. 

� Diàriament es revisarà l’estat de la instal·lació i l’aïllament de cada eina elèctrica així 

com l’estat de conservació dels conductors i connexions. 

� Els conductors encastats estaran situats en direcció horitzontal o vertical i s’ha 

d’evitar creuar les parets en diagonal per esquivar el perill de contacte elèctric. 

� Una vegada que s’han instal·lat els diversos instruments, així com la finalització de la 

instal·lació elèctrica per procedir a provar el seu funcionament, el responsable de les 

persones que han treballat en aquestes tasques, les reunirà i notificarà que es 

procedirà a donar tensió. 
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� En cas d’avaria a la instal·lació elèctrica es procedirà de la següent manera: es 

considerarà sota tensió mentre que no es comprovi el contrari amb els aparells 

destinats a l’efecte; s’aïllarà la part en què es vagi a treballar de qualsevol possible 

alimanetació; bloqueig de cadascun dels aparells de seccionament col·locant un ròtol 

amb la prohibició de maniobrar-lo; verificar l’absència de tensió ; no es restablirà el 

servei al finalitzar els treballs, sense comprovar que no existeix cap perill, rere això es 

retirarà el bloqueig i senyalització i es tancaran els circuits.  

� Els operaris es protegiran de contactes elèctrics mitjançant guants, estoreta i 

banqueta aïllant. 

� No s’utilitzaran eines elèctriques quan accidentalment es trovin mullades i amb 

humitat. La mateixa norma s’adoptarà quan es tinguin els peus o les mans mullades o 

es trobi suant.  

� En cas d’avaria o espuma d’una eina elèctrica s’ha de desconnectar, comunicar de 

seguida i no intentar arreglar-la. Per arreglar-les es necessita personal competent.  

� Tots els components de la instal·lació elèctrica compliran amb es especificacions del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

� Durant la instal·lació de les baixants es protegirà la vertical de la zona mitjançanat 

una marquesina. Les bastides que s’utilitzin a la seva instal·lació seran revisades 

diàriament. 

� Pel que fa a les instal·lacions de fusteria exterior e interior, vidriera, pintura,... es 

tindran en compte les següents recomanacions: 

o Els vidres es marcaran amb grans creus blanques durant el seu transport o 

quan estiguin col·locades. 

o Els vires s’emmagatzemaran en posició vertical i es col·locaran des de 

l’interior de l’edificació. La manipulació de vidre s’efectuarà amb ventoses 

de seguretat i es prohibeixen els treballs amb vidre en règim de 

temperatures inferiors a 0º  sota forts vents. 

o Els cèrcols de fusteria interior com exterior, seran rebuts per un mínim 

d’una quadrilla. Els llistons horitzontals contra deformacions s’instal·laran 

a una alçada de 60 cm. Es pintaran amb color cridaner o blanc per fer-les 

visibles i evitar ensopegaments. 

o Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. Si no és suficient 

la il·luminació natural s’utilitzarà l’artificial amb un mínim de 100 Lux. Els 

portàtils per il·luminar el tall es faran mitjançant portalàmpades 

estanques amb mànec aïllant i reixella de protecció de la bombeta i 

alimentades a 24V. 

o Els cèrcols de portes i finestres sobre precèrcol seran apuntalats per 

evitar bolcs. 

o Les operacions de polit de fusta s’executaran sota ventilació per corrent 

d’aire forçada, quan la ventilació natural no sigui suficient. 

o En el lloc on queden emmagatzemades les coles, vernissos i pintures, hi 

haurà una ventilació directa i constant, senyalitzades amb una senyal de 

prohibit fumar i una altra de perill d’incendi. 
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� En els treballs d’instal·lacions es deurà mantenir el tall net i ordenat. Si el lloc de 

treball està relliscós per gel, escaiola, oli, etc. es netejarà per posteriorment 

vessat de sorra o serrí. 

� Per últim, destacar que a les diverses tasques de l’obra civil, hi haurà extintors per 

focs en presència de tensió tal i com recomana el Comitè Europeu 

d’Autoasseguradors (CEA). D’altra banda l’encarregat d’obra ha de vigilar l’ 

utilització correcta de l’equip de protecció individual durant les diverses tasques 

existents, exigint el seu ús.  ..... IMG 0285 

5.3.9. Urbanització 

� Es procedirà  a senyalitzar i aïllar mitjançant el tancat del lloc destinat a 

emmagatzemar els materials. 

� A la fase d’instal·lació dels serveis públics es procedirà a l’obertura i tapat immediat 

de rasa, polint l’ordre i neteja. Aquests talls s’aïllaran mitjançant baranes de 

protecció. 

� Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica es farà, pel responsable de la 

mateixa, una revisió en profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i 

empalmes dels quadres generals elèctrics directes i indirectes. 

� Les eines a utilitzar pels instal·ladors estaran protegides amb material aïllant 

normalitzat contra els contactes a l’energia elèctrica. 

� Les runes s’evacuaran als contenidors disposats a tal fi, que seran retirats 

periòdicament. 

� El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular s’efectuarà situant-se el 

tallador a sotavent per evitar, en la mesura del possible, respirar els productes del 

tall i s’utilitzarà una màscara antipols per una millor prevenció. Queda prohibit treure 

la carcassa de protecció de la serra. 

� El material s’apilarà amb topes rígids, a les vores, que impedeixin el desplaçament. 

� Es tindran en compte les consideracions mencionades sobre maneig de càrregues 

manuals per evitar riscs dorsolumbars. 

� El personal utilitzarà l’equip de protecció individual indicat a cada tasca i extremarà la 

higiene personal. 

5.4. Riscs laborals en equips tècnics i medis auxiliars 

5.4.1. Instal·lació provisional elèctrica 

Els principals riscs associats a la instal·lació provisional elèctrica són: els contactes 

elèctrics directes, els contactes elèctrics indirectes, els derivats de caiguda de tensió per 

sobrecàrrega, l’incorrecte funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció elèctrics, 

l’incorrecta instal·lació de les tomes  de terra, les caigudes al mateix i diferent nivell. 

5.4.2. Instal·lació provisional de protecció contra incendis 

Els riscs d’incendis són conseqüència de : un possible ús incontrolat de fonts de calor en 

prevenció de materials inflamables, un muntatge defectuós del taller d’obra al no protegir 

conductors, interruptors i quadres elèctrics, una utilització de fogueres com calefacció per als 

operaris, el treball en soldadura i en presència de material combustible, els defectes 
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d’aïllament, a la instal·lació provisional elèctrica d’obra, que originen incendis en els elements 

combustibles. 

5.4.3. Màquines 

Els riscs lligats a la presència de maquines són: atropellaments i col·lisions, bolcaments, 

cops elèctrics a la instal·lació provisional, avaries per falta de manteniment, soroll i vibracions, 

caigudes, possibles interferències amb altres serveis. 

5.4.4. Maquinària i mitjans auxiliars 

Els riscs lligats a la presència de maquinària són: atrapaments, cops, soroll, vibracions, 

avaries per falta de manteniment, talls, amputacions, projeccions de partícules i pols, 

esquitxades, contactes elèctrics, incendis, etc. 

5.5. Mesures preventives en equips tècnics i mitjans auxiliars 

5.5.1. Instal·lació provisional elèctrica 

� Es procedirà al muntatge de la instal·lació de l’obra. L’escomesa realitzada per 

aquesta serà convenientment protegida, disposant d’un armari de protecció i 

mesura directa, en material aïllant, amb protecció de la intempèrie i entrada i 

sortida dels cables per la part inferior. La porta disposarà de pany de relliscada amb 

clau de triangle i unes orelletes per posar un cadenat, on la clau estarà en possessió 

de l’encarregat d’obra. La profunditat de l’armari serà de 25 cm. 

� Si fos necessari a continuació es situarà el quadre general de comandament i 

protecció dotat e seccionador general de tall automàtic, interruptor i protecció 

contra faltes a terra, sobre càrrega i curtcircuits mitjançant interruptors 

magnetotèrmis i diferencial d’alta sensibilitat de 30 mA. 

� Del quadre principal sortiran circuits secundaris d’alimentació a quadres secundaris 

on es col·locaran els vibradors, formigonera i les eines portàtils, dotades 

d’interruptor omnipolar, interruptor magnetotèrmic, d’instal·lació mòbil segons les 

necessitats d’obra. Aquests quadres seran metàl·lics amb porta i pany amb clau i 

viseres de protecció addicional de l’aigua de pluja. La carcassa estarà connectada a 

terra i sobre la porta hi haurà una senyal de perill d’electricitat. Les maniobres a 

efectuar en el quadre general i secundàries s’efectuaran pujat a una banqueta 

aïllant. 

� Els conductors empleats a la instal·lació estaran aïllats per una tensió de 1000 volts. 

El seu calibre serà adequat per la càrrega elèctrica que ha de suportar. Els fils 

tindran la funda protectora aïllant sense defectes. La distribució de tots els 

conductors s’efectuarà mitjançant mànega antihumitat. 

� La distribució de cablejat per l’obra s’efectuarà soterrat o protegit en el cas de ser 

superficials, protegint-se mitjançant un tub rígid per creuar vies de circulació. 

L’estesa aèria només permet en zones on no circulen vehicles i anirà a una alçada 

mínima de 2 metres mesurats sobre el nivell del paviment. 

� S’evitaran els entroncaments entre mànigues i quan sigui necessari seran estanques 

i antihumitat. 
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� Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades amb pany de 

seguretat, les quals tindran adherida la senyal de perill electricitat. 

� Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran des de les de distribució mitjançant 

clavilles protegides contra contactes directes. Cada presa de corrent subministrarà 

energia elèctrica a un sol aparell. Totes les línies de corrent dels quadres de 

distribució i d’alimentació a les màquines i eines estaran protegides per 

interruptors automàtics. 

� La instal·lació per enllumenat general estarà protegida per interruptors, igual que la 

maquinària elèctrica i estaran protegides per un interruptor diferencial de 30 mA. 

� Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents, seran independents 

elèctricament.  

� La il·luminació dels talls, en els casos que sigui necessari, estarà formada per 

projectors ubicats sobre peus drets ferms, la qual serà adequada per realitzar 

treballs en seguretat.  

� La il·luminació mitjançant portàtils serà a base de portalàmpades estandard de 

seguretat amb mànec aïllant, reixella protectora de la bombeta dotada de 

penjament, mànega antihumitat, clavilla de connexió nomlitzada i alimentada de 

24V. 

� Pel manteniment de la instal·lació s’exigirà un electricista professional. Aquest 

revisarà tota la maquinària elèctrica quan es doni una fallida. Les reparacions o 

revisions de la instal·lació s’efectuaran sense corrent elèctrica, mentre s’estigui 

treballant, i es senyalitzarà en el lloc d’actuació mitjançant un ròtol indicant 

‘prohibit maniobrar o conectar’. 

� L’encarregat comprovarà diàriament el bon estat dels diferencials, a l’inici i fi de la 

jornada, accionant el botó de test. Si percep alguna anomalia previndrà 

immediatament a l’electricista.  

5.5.2. Instal·lació provisional contra incendis 

� Es mantindran l’ordre i neteja del tall, evitant amuntegar materials combustibles quan 

es produeixin treballs de soldadures o treball amb màquines que puguin desprendre 

espurnes. 

� Els materials combustibles s’emmagatzemaran en llocs diferents. Així doncs, 

s’emmagatzemaran per un costat els líquids inflamables i per altra banda els sòlids. 

Està prohibit fumar en els magatzems i les seves proximitats. Aquesta circumstància es 

senyalitzarà mitjançant un senyal. Els extintors  s’instal·laran pròxims a aquests 

magatzems i es senyalitzaran mitjançant símbols.  

� A l’obra s’instal·larà la següent senyalització: 

o Prohibit fumar on s’apilen els materials combustibles 

o Situació de l’extintor 

o Direcció d’evacuació 

 



  ANNEX 20: Estudi de seguretat i salut. Document I. 

 

20  Novembre 2013  

 

5.5.3. Màquines i maquinària 

 En aquest apartat ens remetem al punt “Característiques, utilització i conservació de 

màquines, maquinària, medis auxiliars i sistemes i equips preventius 

6. Descripció dels serveis sanitaris i comuns 

6.1. Instal·lacions sanitàries i comunes 

Es disposarà de les següents instal·lacions comuns: Lavabo, vestuari, menjador i oficina 

6.2. Botiquí d’obra 

Es disposarà d’un botiquí d’obra que es situarà a la oficina d’obra, senyalitzat mitjançant 

cartell. El contingut mínim del botiquí serà: aigua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iode, 

mercurocrom transparent, amoníac, caixes de gases estèrils, cotó hidròfil, rotllo d’esparadrap, 

torniquet, bossa per aigua o gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits autoadhesius, 

antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgències. 

Existirà a l’obra alguna persona que tingui coneixements de primers auxilis de forma 

bàsica. Aquestes persones seran també responsables de la revisió setmanal dels botiquins i de 

la seva reposició.  

El personal d’obra serà informat que en els vestuaris, (junt al botiquí) i a l’oficina d’obra 

existeixi una llista de telèfons d’interès on acudir per un ràpid trasllat d’accidentats. 

7. Condicions de l’entorn en què es realitza l’obra 

7.1. Situació de l’obra 

L’EDAR està situada en el terme municipal de Tortosa, al nucli municipal de Bítem, en el 

què es compliran les normes de seguretat que s’han descrit al llarg d’aquest annex.  

Les mesures preventives extraordinàries passen per suspendre els treballs parcial o 

totalmet quan les condicions climatològiques siguin extremes i recomanar als operaris l’ús de 

roba adequada segons les circumstàncies atmosfèriques (roba lleugera que no s’ajusti massa). 

Amb respecte a aquest punt l’empresa proporcionarà als seus treballadors la roba de treball 

que millor s’adapti a cada circumstància. 

7.2. Medi ambient 

Fet el reconeixement de l’àrea en què es situa l’obra i del seu entorn, no es preveuen riscs 

de contaminació atmosfèrica que puguin afectar als treballadors per emissió o abocament de 

contaminants 
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Document III: Plec de condicions 

1. Marc legal aplicable 

Essent tant variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el treball, a 

l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen. En el cas de diferència o 

discrepància, predominarà la de major rang jurídic per damunt de la menor. Al mateix cas, a 

igualtat de rang jurídic, predominarà la més moderna per damunt la més antinga. 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut que deuen aplicar-se a les obres de 

construcció temporals o mòbils. 

- Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995 de 8 de novembre, BOE Nº 269 de 10 

de novembre) 

- Regalament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de Gener, BOE Nº 27 de ·! 

De Gener) 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97). Disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut de les obres de construcció- Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el 

RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d’edificació i obres públiques. 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE 23/04/97). Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 

- RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs de treball. En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 

1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de 

l’ordenança de seguretat i higiene en el treball . 

- RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE:  23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que entranyen riscs, en particular 

dorsolumbars, pels treballadors. 

- RD 488/97 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

- RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels treballadors contra els 

riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels treballadors contra els 

riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97). Disposicions mínimes de seguretat i 

salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97). Disposicions mínimes de seguretat i 

salut per la utilització pels treballs dels equips de treball. Transposició de la Directiva 

89/644/CEE sobre l’utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols 

de la Orenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971). 
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- O. De 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/1952). Reglament de Seguretat i Higiene del 

Treball a la indústria de la Construcció. Modificacions: O. De 10 de desembre de 1953 

(BOE: 22/12/53) i O. E 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 

derogats per O. De 20 de gener de 1956, 

- O. De 31 de gener de 1940. Andamis: Cap. VII, art 66è a 74è (BOE: 03/02/40). 

Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

- O. De 28 d’agost de 1970. Art. 1er a 4t, 183è a 291è i Annexes I i II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70). Ordenança del treball per les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica. 

Correcció d’errades: BOE: 17/10/70. 

- O. De 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Model de llibre d’incidències 

corresponent a les obres en què sigui obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene. 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/86. 

- O. De 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per la notificació 

d’accidents de treball e instruccions pel seu compliment i tramitació. 

- O. De 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87). Senyalització, baliçament, netjea i 

terminació d’obres fixes en vies fora de poblat. 

- O. De 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d’aparells elevadors per obres. 

Modificació: O. De 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. De 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM 2 del Reglament d’aparells d’elevació i Manutenció referent a grues-torre 

desmuntables per obres.  

- O. De 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglament sobre seguretat dels treballs 

amb risc d’amiant. 

- O. De 7 de gener 1987 (BOE: 15/01/87). Normes complementàries del Reglament 

sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant.  

- RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89). Protecció als treballadors enfront als 

riscs derivats de l’exposició de soroll durant el treball. 

- O. De 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenança general de Seguretat i 

Higiene en el treball. Correcció d’errades: BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89. 

Derogats alguns capítols per la llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

- O. De 12 de gener de 1998 (Dog: 27/01/98). S’aprova el model de Llibre d’incidències 

en obres de construcció.  

- Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per diferents mitjans 

de protecció personal de treballadors. 

- R. De 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascs no metàl·lics. 

- R. De 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius. 

- R. De 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75) N.R. MT-3: Pantalles per soldadors. 

Modificació: BOE: 24/10/75, 

- R. De 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75) N.R. MT-4: Guants aïllants d’electricitat. 

Modificació: BOE 25/10/75. 

- R. De 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscs 

mecànics. Modificació: BOE: 27/10/75. 

- R. De 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de 

maniobres. Modificació: BOE: 28/10/75. 
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- R. De 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials. Modificació: BOE: 

29/10/75. 

- R. De 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: filtres mecànics. 

- R. De 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: màscares autofiltrants. Modificació: BOE: 31/10/75. 

- R. De 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. Modificació: BOE: 

01/11/75. 

- Estatuts dels treballadors 

- Conveni col·lectiu provincial de la Construcció 

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals). 

2. Característiques, utilització i conservació de màquines, maquinària, medis 

auxiliars i sistemes i equips preventius. 

2.1. Màquines 

Les màquines de moviment de terres són: 

� Pala excavadora: formada per xasis de tractor, sobre orugues i neumàtics on la part 

davantera porta acoblada una cullera. 

� Retroexcavadora: realitza la mateixa funció que la pala excavadora amb la diferència e 

què en lloc de recollir terres per damunt del seu xasis, les recull en un plànol inferiro. 

El cullerot de la retroexcavadora és de fons fix pel que pot descarregar per gravetat 

fent que la caixa envolti sobre un eix de subjecció i aboqui el contingut per la mateixa 

boca que mira el terreny. 

� Camió basculant: Vehicle sobre el que el seu xasis està instal·lada una caixa metàl·lica 

que permet el seu omplit de terres i escombres. L’abocament s’efectua per la 

basculació de la caixa a través de la part posterior on existeix una porta que s’obre pel 

seu buidat. 

� Excavadora-giratòria: Realitza la funció de la retroexcavadora, recull les terres en un 

plànol inferior. El cullerot de la giratòria es de fons fix pel que pot descarregar per 

gravetat fent que la caixa envolti sobre un eix de subjecció i abocar el contingut per la 

mateixa boca que mira el terreny amb uns rendiments superiors, és típicament de 

cadenes, malgrat que també n’hi h de pneumàtics.  

Pel que fa a la maquinària d’elevació, trobem: 

� Grua d’autopropulsió: vehicle sobre el que el seu xasis s’instal·la una grua telescòpica, 

prevista de cabina de comandaments pel seu maneig. Aquesta cabina és independent 

de la cabina de conducció del vehicle. 

� Camió-grua: es col·loca una grua sobre el remolc del camió i s’ha de fer servir 

independentment d’aquest. 

Com maquinària per formigonat tenim: 
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� Camió-bomba: vehicle en el que el seu xasis es munta una bomba que alimentada per 

la part posterior del camió permet d’impulsar el formigó a zones de difícil accés. 

� Camió-formigonera: camió sobre el que el seu xasis es munta una bomba que serveix 

pel transport i abocat del formigó a l’obra. 

Les normes per la utilització i conservació de les màquines i maquinària són: 

� Tots els vehicles i màquines utilitzades a l’obra han de disposar de documentació en 

regla. L’empresa constructora es cerciorarà que tenen coberta la responsabilitat civil i 

que estan assegurats demanant els rebuts d’aquestes contingències posats al dia. 

També presentaran les inspeccions tècniques a la que estan obligats pel Ministeri 

d’Indústria i/o Treball. 

� Aquestes màquines seran manipulades per personal autoritzat i degudament 

qualificat, a qui se li vigilaran les condicions psicofísiques en cada moment, per a que 

siguin les adequades al treball en execució. 

� Aniran previstes de senyal visual giratori de color taronja i senyal acústic de marxa 

enrere. Es obligatori que el conductor del vehicle o màquina inici el moviment o 

marxa tocant el clàxon. 

� Aniran previstes de cabina antivolc i és obligatori l’ús del cinturó de seguretat quan 

s’estigui treballant. 

� No transportaran a persones si no existeix seient per acompanyants. 

� No emmagatzemaran materials combustibles a la cabina (greixos, olis, etc.) quedant 

totalment prohibit fumar mentre es procedeix al seu repostatge de combustible. Les 

màquines aniran dotades d’extintor, que serà revisat periòdicament. 

� Diàriament es revisaran i comprovaran els elements de la màquina o vehicle. 

� Els conductors accediran a la cabina pel lloc previst per això i comprovaran que no 

existeixi ningú a les proximitats que pugui ser atropellat quan iniciïn els treballs. 

Compliran estrictament amb les normes i senyalització de l’obra. Les maniobres dins 

de l’obre es faran sense brusquedats.  

� Quan sigui necessari parar, els comandaments de la màquina o vehicle es situaran en 

posició neutre, quedant el vehicle frenat. Si la parada es prolonga es pararà el motor. 

Al final de la jornada s’estacionarà quedant el vehicle, amb el fre de mà posat i amb 

falques situades a les rodes. No s’estacionarà a les proximitats de les excavacions.  

� No realitzaran funcions o treballs pels que no es van concebre i durant el seu treball 

no hi haurà cap operari en el radi d’acció d’aquestes. Els conductors coneixeran la 

funció a realitzar per cada màquina, així com les seves limitacions, especialment les 

relatives a càrregues màximes, radis de maniobra i gàlibs. 

2.2. Maquinària i medis auxiliars 

Es descriuen les característiques i les normes d’utilització i conservació dels següents 

elements: 

� Màquina auxiliar de compactació: Ens referim als corrons vibratoris, picons, safates 

vibratoris, etc., que s’utilitzen per la compactació del fons de rases i d’aquesta una 

vegada que ha estat tapada. Aquests equips seran manejats per operaris instruïts. 

Aquesta màquina portarà en lloc visible les normes d’’utilització, les normes de 
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conservació (canvis d’oli, combustible que utilitza), així com pictogrames explicatius de 

les mesures de protecció individual que deu utilitzar-se en el seu maneig. 

� Màquina doblegadora de ferralla: màquina que permet construir els estrips de les 

armadures, que deu de ser manejada per personal qualificat i sobre la que en llo visible 

estaran els esquemes de vibració, manteniment i conservació. 

� Serra circular de fusta: tindrà col·locat en tot moment la protecció del disc i estarà 

proveïda de ganivet divisor. El disc ha de conservar-se en bones condicions, procedint 

a la seva substitució quan estigui desgastat. La màquina estarà situada en lloc ventilat i 

presentarà una instal·lació elèctrica en bon estat. Es netejaran els encenalls i serrill per 

evitar possibles incendis. 

� Talladora de material ceràmic: estarà ubicada en lloc ventilat, presentant les 

proteccions col·locades en el disc i a la transmissió. Abans d’iniciar els treballs es 

procedirà a la neteja i manteniment observant l’estat del disc i les connexions 

elèctriques. 

� Vibradors de formigó: s’utilitzaran sempre des d’una posició estable i la mànega 

d’alimentació des del quadre elèctric estarà protegida. L’operari utilitzarà l’equip ja 

mencionat a la descripció dels treballs amb formigó. 

� Formigonera elèctrica: figurarà en lloc visible les normes d’utilitazació, manteniment i 

equip de protecció a utilitzar. Tots els òrgans de transmissió estaran protegits 

mitjançant carcassa metàl·lica fixa, que no podrà ser eliminada sense l’ajuda d’eines. 

Es situarà en superfície llana i consistent, estant totes les seves parts metàl·liques 

connectades a terra. Les operacions de manteniment i neteja es realitzaran havent 

desconnectat la xarxa elèctrica.  

� Equip compressor: en lloc visible figuren les normes de manteniment i utilització. 

Aquestes tasques es faran amb l’equip parat i per personal especialitzat. Per treballar 

en ell les rodes es calçaran i les carcasses protectores estaran sempre en posició 

tancada. Es obligat l’ús de cascs auriculars en un radi d’acció de 5 m. Es vigilaran 

periòdicament l’estat de les mànegues i les connexions d’aquestes es realitzaran 

mitjançant connexions. 

� Soldadura elèctrica i oxiacetilènica: a la soldadura elèctrica l’alimentació d’energia es 

farà a través d’un quadre elèctric secundari amb les seves proteccions diferencials. En 

els treballs de ambdós tipus de soldadura el tall deu mantenir-se net i ordenat. Abans 

d’iniciar la tasca es revisaran els elements que el formen i s’utilitzarà l’equip de 

protecció individual. 

� Grueta d’elevació: aquest tipus de màquina d’elevació és molt utilitzada com 

complement a altres màquines d’elevació, degut a la seva manejabilitat d’alt 

rendiment paralitzat de càrregues poc pesades. La primera mesura a tenir en compte 

en el seu emplaçament, realitzant-se sobre el forjat, ancorant-se en cadascuna de les 

seves potes de suport, no usant-se mai contrapesos per la seva fixació. Els operaris que 

intervinguin a la càrrega estaran dotats de cinturó de seguretat ancorats a elements 

resistents diferents al propi de la grueta. Abans de començar a treballar amb ell, es 

comprovarà l’estat dels accessoris de seguretat, el cable de suspensió de càrrega, les 

eslingues a utilitzar, el ganxo de suspensió, el quadre d’alimentació, així com que el 

motor i els òrgans de transmissió estiguin correctament protegits. Els moviments 

simultanis d’elevació i descens, estaran prohibits, així com fer tracció obliqua de les 
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càrregues, deixar caure càrregues suspeses i estar sota la càrrega suspesa. Una vegada 

finalitzat el treball, es posaran els comandaments a zero i no es deixaran càrregues 

suspeses. El manteniment d’aquests aparells es realitzarà sempre amb el motor 

apagat. 

� Útils de càrrega i descàrrega: ens referim a les cordes, cadenes, ganxos, etc. aquests 

elements s’utilitzaran en perfecte estat de manteniment. El fabricant haurà de donar la 

càrrega de ruptura nominal d’aquests útils. Per la seva conservació s’evitaran 

arrossegar-los sobre superfícies aspres, s’evitaran que entri en contacte amb 

substàncies químiques que els puguin atacar. Si es troba un útil que posseeix 

raspadures, talls, etc. no es podrà utilitzar en els processos de càrrega i descàrrega que 

s’obrin. 

� Eines manuals: són diverses les eines manuals que s’utilitzaran en el desenvolupament 

d’aquesta obra. S’utilitzarà pels treballs que han estat concebuts, es mantindran netes 

i sempre que no s’utilitzin estaran perfectament ordenades. 

3. Sistemes i equips preventius. 

Les condicions dels mitjans de protecció són: 

� Totes les robes de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran un 

període de vida útil, reposant al seu terme.  

� A més, quan per les circumstàncies de treball es produeixi una deterioració més ràpida 

en una determinada roba o equip, es restituirà, independentment de la duració 

prevista o data de lliurament. 

� Tota roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel 

que va ser concebut, serà eliminada i restituïda d’immediat. 

� Les robes que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran substituïdes immediatament.  

� L’ús d’una roba o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix.  

3.1. Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes segúents: 

- Directives del Consell 89/686/CE del 21.12.89 sobre aproximació de les Legislacions 

dels Estats membres relatius als equips de protecció individual.  

- RD 1407/92 del 20.11.92 del 20.11.92 sobre aproximació de les Legislacions dels 

Estats membres relatius als equips de protecció individuals 

- RD 159/95 de 3.2.95 (BOE 8.3.95) pel que es modifica el RD 1407/92 de 20 de 

novembre 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada 

a les seves respectives proteccions. 

D’aquesta forma, depenent de la zona del cos a protegir i el treball a realitzat distingim: 

a) Per la protecció del cap: Casc de seguretat. Obligat el seu ús quan existeixi possibilitat 

de cops al cap o caiguda d’objectes 
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b) Protecció de les oïdes: Cascs o auriculars. S’utilitzaran obligatòriament en els treballs 

que produeixin sorolls, com al picar amb martell trencador o al treballar a les 

proximitats de compressors i grups electrògens. 

c) Protecció d’ulls. Ulleres contra projeccions. S’utilitzaran en els treballs de tall de 

canonada, demolició amb martell trencador, etc. Ulleres contra radiacions. Utilitzades 

en el treball amb oxicorte i quan s’ajuda en la soldadura elèctrica. Pantalla seguretat 

per soldadura. S’utilitzarà en els treballs de soldadura. 

d) Protecció de les vies respiratòries: Màscares antipols. S’utilitzaran quan es produeixi 

una elevada quantitat de pols en el treball a realitzar. Màscares antigàs. S’utilitzaran 

quan per circumstàncies del treball de l’operari hagi d’entrar a alguna zona on 

existeixi un ambient viciat.  

e) Protecció del cos: Bus o granota. S’utilitzarà per tot tipus de treballs. Vestit 

impermeable: Quan les circumstàncies de l’excavació per filtracions així el requereixi i 

en dies de pluja. Mandil de cuir. Pels treballs de soldadura. 

f) Protecció de braços i mans: Mànecs de cuir. Per treballs de soldadura. Guants De 

diversos tipus segons el treball a realitzar: De loneta i cuir per manejar materials, 

aïllants per treballs elèctrics, de soldador de cuir per soldadura i de goma per treballs 

de construcció. 

g) Protecció de cames i peus: Polaines de soldador. Per treballs de soldadura. Botes de 

seguretat amb puntera reforçada per tot tipus de treballs. Botes de goma amb 

puntera reforçada per dies de pluja o quan existeixin zones humides amb fang 

3.2. Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

a) Senyals de seguretat: La seva utilització serà general. S’utilitzaran les senyals que han 

estat proposades en el RD 485/1997, de 14 d’abril sobre senyalització de seguretat i 

salut en el Treball. S’utilitzara els següents tipus de senyals: 

i. Senyals de prohibició 

ii. Senyals d’obligació 

iii. Senyals d’advertència 

b) Senyals de tràfic: S’utilitzaran en funció de l’establer a la Instrucció 8.3.I.C. sobre 

senyalització en obra del MOPU. 

c) Valls autònomes: Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, estant construïdes a base de 

tubs metàl·lics. Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

d) Xarxes de prevenció de caigudes: S’utilitzaran xarxes de poliamida amb un diàmetre 

mínim de corda de 3 mm i malla de 100 mm en quadrícula, com a màxim. 

e) Bastides tubulars: S’utilitzaran els formats per mòduls tipificats o bastidors. La 

separació entre travessers no serà superior a 2,50 m. Els arriostraments hauran 

d’estar formats sempre per sistemes indeformables, en el pla format pels suports i els 

ponts, a base de diagonals. En bastides tubulars mòbils es calçaran les rodes per evitar 

desplaçaments.  

f) Puntuals telescòpics: Tindran la longitud adequada per la missió a realitzar. Estaran en 

perfectes condicions de manteniment (absència d’òxids pintats) i no tindran 
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deformacions i abonyegaments. Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per 

recolzament i clavaó. Els cargols d’anivellació es tindran engreixats per evitar els 

esforços innecessaris. 

g) Interruptors diferencials i tomes de terra: La sensibilitat mínima dels interruptors 

diferencials serà pel preses de terres no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb 

la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de 24 V. 

h) Extintors: S’utilitzaran les de sustentació manual, de codis A, B i per focs amb 

elements sota tensió elèctrica, amb capacitat extintor 43 A/233B, segons la Norma 

UNE 23110. Es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

i) Ancoratges de protecció del cinturó de seguretat: Tindran la suficient resistència per 

suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva funció 

protectora.  
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EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

AMIDAMENTS Data: 17/10/13 Pàg.: 1

Obra 01 PROJECTE EDAR I COL·LECTORS DE BÍTEM - SEGURETAT I SALUT
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 12,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 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 12,000

10 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

EUR



EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

AMIDAMENTS Data: 17/10/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

14 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

16 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PROJECTE EDAR I COL·LECTORS DE BÍTEM - SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PROJECTE EDAR I COL·LECTORS DE BÍTEM - SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PROJECTE EDAR I COL·LECTORS DE BÍTEM - SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PROJECTE EDAR I COL·LECTORS DE BÍTEM - SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PROJECTE EDAR I COL·LECTORS DE BÍTEM - SEGURETAT I SALUT
Capítol 06  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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MA D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,47000 €
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MAQUINÀRIA

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 44,62000 €
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MATERIALS

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1423230 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

5,07000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

15,08000 €

B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums
i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

7,26000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,40000 €

B1461110 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

5,70000 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55000 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

48,59000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63000 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,59000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,93000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

18,60000 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,53000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,39000 €

BG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

125,33000 €

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

11,20000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,35000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €

BQU15314 u Amortització 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

1.302,00000 €
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MATERIALS

dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, per a 4 usos

BQU1A504 u Amortització 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, per a 4 usos

1.503,73000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,17000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

77,55000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

91,75000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

119,21000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

78,99000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 EG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 160,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 15,97200 15,97200

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 125,33000 = 125,33000

Subtotal: 125,68000 125,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23958

COST DIRECTE 141,89158
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 18,44591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,33749

P-2 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 29,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 20,41000 = 4,75553

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 23,78000 = 5,54074

Subtotal: 10,29627 10,29627

Materials

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 11,20000 = 11,20000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,04000 = 4,04000

Subtotal: 15,24000 15,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15444

COST DIRECTE 25,69071
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 3,33979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,03051



EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-3 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

Rend.: 1,000 6,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,77610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74610

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,77870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,76870

P-5 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

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1423230 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

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,65910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72910

P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 21,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 19,07000 = 19,07000

Subtotal: 19,07000 19,07000

COST DIRECTE 19,07000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 2,47910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,54910

P-7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,08970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77970

P-8 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres,
de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la
cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

Rend.: 1,000 17,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres,
de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la
cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

1,000      x 15,08000 = 15,08000

Subtotal: 15,08000 15,08000

COST DIRECTE 15,08000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 1,96040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,04040

P-9 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments
laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del
16% d'oxigen, homologada segons CE

Rend.: 1,000 8,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments
laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del
16% d'oxigen, homologada segons CE

1,000      x 7,26000 = 7,26000

Subtotal: 7,26000 7,26000
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COST DIRECTE 7,26000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,94380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20380

P-10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

COST DIRECTE 1,40000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,18200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58200

P-11 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

Rend.: 1,000 6,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 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

1,000      x 5,70000 = 5,70000

Subtotal: 5,70000 5,70000

COST DIRECTE 5,70000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,74100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44100

P-12 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

1,000      x 7,55000 = 7,55000

Subtotal: 7,55000 7,55000

COST DIRECTE 7,55000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,98150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,53150
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P-13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Rend.: 1,000 54,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

1,000      x 48,59000 = 48,59000

Subtotal: 48,59000 48,59000

COST DIRECTE 48,59000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 6,31670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,90670

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 16,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,26000 = 14,26000

Subtotal: 14,26000 14,26000

COST DIRECTE 14,26000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 1,85380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,11380

P-15 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

1,000      x 5,11000 = 5,11000

Subtotal: 5,11000 5,11000

COST DIRECTE 5,11000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,66430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77430

P-16 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 9,63000 = 9,63000

Subtotal: 9,63000 9,63000
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COST DIRECTE 9,63000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 1,25190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,88190

P-17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 9,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 8,58000 = 8,58000

Subtotal: 8,58000 8,58000

COST DIRECTE 8,58000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 1,11540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,69540

P-18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,97500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,47500

P-19 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,66000 = 5,66000

Subtotal: 5,66000 5,66000

COST DIRECTE 5,66000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,73580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39580

P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 6,41550 6,41550

Materials
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B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,93000 = 11,62500

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,42000 = 5,04000

Subtotal: 16,66500 16,66500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06416

COST DIRECTE 23,14466
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 3,00881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,15346

P-21 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 159,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 23,30000 = 139,80000

Subtotal: 139,80000 139,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,39800

COST DIRECTE 141,19800
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 18,35574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,55374

P-22 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 22,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 2,55641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,22111

P-23 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,30000 = 0,13200

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 18,60000 = 18,60000
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Subtotal: 18,73200 18,73200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02921

COST DIRECTE 21,68171
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 2,81862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,50033

P-24 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,47000 = 1,26555

Subtotal: 1,26555 1,26555

Materials

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 5,53000 = 5,53000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,59000 = 0,07080

Subtotal: 5,60080 5,60080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01266

COST DIRECTE 6,87901
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,89427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77328

P-25 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,47000 = 2,33640

Subtotal: 2,33640 2,33640

Materials

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

1,000      x 0,09000 = 0,09000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,59000 = 0,07080

Subtotal: 0,16080 0,16080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02336

COST DIRECTE 2,52056
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,32767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84824

P-26 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820

Subtotal: 1,16820 1,16820



EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 13,39000 = 5,35600

Subtotal: 5,35600 5,35600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01168

COST DIRECTE 6,53588
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,84966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38555

P-27 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 1.493,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials

BQU15314 u Amortització 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, per a 4 usos

1,000      x 1.302,00000 = 1.302,00000

Subtotal: 1.302,00000 1.302,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14603

COST DIRECTE 1.321,37303
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 171,77849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.493,15152

P-28 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.721,11 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials

BQU1A504 u Amortització 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, per a 4 usos

1,000      x 1.503,73000 = 1.503,73000

Subtotal: 1.503,73000 1.503,73000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14603

COST DIRECTE 1.523,10303
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 198,00339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.721,10642

P-29 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 66,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 4,86750 4,86750

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 54,17000 = 54,17000

Subtotal: 54,17000 54,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12169

COST DIRECTE 59,15919
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 7,69069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,84988

P-30 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250      x 77,55000 = 19,38750
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Subtotal: 19,38750 19,38750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07301

COST DIRECTE 22,38101
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 2,90953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,29054

P-31 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 6,81450 6,81450

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 91,75000 = 22,93750

Subtotal: 22,93750 22,93750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17036

COST DIRECTE 29,92236
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 3,88991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,81227

P-32 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04868

COST DIRECTE 54,90568
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 7,13774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,04341

P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 134,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 119,21000 = 119,21000

Subtotal: 119,21000 119,21000
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COST DIRECTE 119,21000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 15,49730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,70730

P-34 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 89,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 78,99000 = 78,99000

Subtotal: 78,99000 78,99000

COST DIRECTE 78,99000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 10,26870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,25870

P-35 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 40,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,55000 = 35,55000

Subtotal: 35,55000 35,55000

COST DIRECTE 35,55000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 4,62150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,17150

P-36 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 239,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 212,00000 = 212,00000

Subtotal: 212,00000 212,00000

COST DIRECTE 212,00000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 27,56000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,56000
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EG4242JDP-1 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

160,34 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FGD1222EP-2 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

29,03 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H1411111P-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,75 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1423230P-5 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

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

H1432012P-6 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,55 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

H1441201P-7 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1442012P-8 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H144A103P-9 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

8,20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H1451110P-10 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1461110P-11 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

6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H146P470P-12 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 8,53 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H1471101P-13 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

54,91 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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H1474600P-14 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,11 €

(SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H147RA00P-15 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1481131P-16 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1482111P-17 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,70 €

(NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H1483132P-18 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1487460P-19 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,40 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H153A9F1P-20 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

26,15 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H16F1003P-21 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 159,55 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

H16F1004P-22 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 22,22 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

HBBA1511P-23 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

24,50 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HBC1A081P-24 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

HBC1D081P-25 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-26 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 7,39 €

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HQU15312P-27 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.493,15 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

HQU1A502P-28 u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

1.721,11 €

(MIL SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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HQU22301P-29 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

66,85 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU25701P-30 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,29 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

HQU27902P-31 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

33,81 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

HQU2GF01P-32 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

62,04 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

HQUA1100P-33 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

134,71 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

HQUA3100P-34 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

89,26 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HQUAM000P-35 u Reconeixement mèdic 40,17 €

(QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

HQUAP000P-36 u Curset de primers auxilis i socorrisme 239,56 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

Dijous, 17 d´octubre de 2013

AUTORA DEL PROJECTE

Signat: Laura BEL FRANQUESA
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P-1 EG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar

(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

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

61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

160,34 €

BG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar

(4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

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

61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

125,33000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,35000 €

Altres conceptes 34,66000 €

P-2 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm

llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

29,03 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €

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

11,20000 €

Altres conceptes 13,79000 €

P-3 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

6,75 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,77 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-5 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

5,73 €

B1423230 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

5,07000 €

Altres conceptes 0,66000 €

P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,55 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07000 €

Altres conceptes 2,48000 €

P-7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-8 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de

fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

17,04 €

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de

fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

15,08000 €

Altres conceptes 1,96000 €

P-9 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,

fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

8,20 €
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B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,

fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

7,26000 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,58 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,40000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-11 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

6,44 €

B1461110 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

5,70000 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-12 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 8,53 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

54,91 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

48,59000 €

Altres conceptes 6,32000 €

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,11 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

Altres conceptes 1,85000 €

P-15 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,77 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11000 €

Altres conceptes 0,66000 €

P-16 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,88 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,70 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,48 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-19 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,40 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66000 €
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Altres conceptes 0,74000 €

P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

26,15 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,04000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb

una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

11,62500 €

Altres conceptes 9,48500 €

P-21 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 159,55 €

Altres conceptes 159,55000 €

P-22 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 22,22 €

Altres conceptes 22,22000 €

P-23 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

24,50 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

per a seguretat i salut

18,60000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €

Altres conceptes 5,76800 €

P-24 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 7,77 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,53000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07080 €

Altres conceptes 2,16920 €

P-25 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,85 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07080 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €

Altres conceptes 2,68920 €

P-26 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 7,39 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i

salut

5,35600 €

Altres conceptes 2,03400 €

P-27 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.493,15 €

BQU15314 u Amortització 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, per a 4 usos

1.302,00000 €

Altres conceptes 191,15000 €

P-28 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

1.721,11 €
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BQU1A504 u Amortització 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, per a 4 usos

1.503,73000 €

Altres conceptes 217,38000 €

P-29 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

66,85 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,

per a seguretat i salut

54,17000 €

Altres conceptes 12,68000 €

P-30 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,29 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4

usos , per a seguretat i salut

19,38750 €

Altres conceptes 5,90250 €

P-31 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

33,81 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

22,93750 €

Altres conceptes 10,87250 €

P-32 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

62,04 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

Altres conceptes 9,13000 €

P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

134,71 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball

119,21000 €

Altres conceptes 15,50000 €

P-34 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

89,26 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball

78,99000 €

Altres conceptes 10,27000 €

P-35 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 40,17 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-36 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 239,56 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

Altres conceptes 27,56000 €
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Obra 01 Projecte EDAR i col·lectors de Bítem - Seguretat i Salut

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 - 3)

6,75 12,000 81,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

6,77 12,000 81,24

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 5)

5,73 12,000 68,76

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

21,55 12,000 258,60

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 7)

0,78 12,000 9,36

6 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú
natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE (P - 8)

17,04 6,000 102,24

7 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a
filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb
un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 9)

8,20 6,000 49,20

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 10)

1,58 12,000 18,96

9 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 - 11)

6,44 12,000 77,28

10 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 12)

8,53 6,000 51,18

11 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 13)

54,91 6,000 329,46

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 16,11 4,000 64,44

13 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 15)

5,77 40,000 230,80

14 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 16) 10,88 12,000 130,56

15 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 17) 9,70 12,000 116,40

16 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 18) 8,48 12,000 101,76

17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 19)

6,40 12,000 76,80

TOTAL Capítol 01.01 1.848,04

Obra 01 Projecte EDAR i col·lectors de Bítem - Seguretat i Salut

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

26,15 4,000 104,60

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge

24,50 4,000 98,00

EUR



EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

PRESSUPOST Data: 17/10/13 Pàg.: 2

inclòs (P - 23)

3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

7,77 100,000 777,00

4 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

2,85 100,000 285,00

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

7,39 50,000 369,50

TOTAL Capítol 01.02 1.634,10

Obra 01 Projecte EDAR i col·lectors de Bítem - Seguretat i Salut

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 2)

29,03 5,000 145,15

2 EG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 1)

160,34 1,000 160,34

TOTAL Capítol 01.03 305,49

Obra 01 Projecte EDAR i col·lectors de Bítem - Seguretat i Salut

Capítol 04 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

66,85 12,000 802,20

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

25,29 3,000 75,87

3 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

33,81 2,000 67,62

4 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

62,04 2,000 124,08

5 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

1.493,15 1,000 1.493,15

6 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1.721,11 1,000 1.721,11

TOTAL Capítol 01.04 4.284,03

Obra 01 Projecte EDAR i col·lectors de Bítem - Seguretat i Salut

Capítol 05 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

EUR
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PRESSUPOST Data: 17/10/13 Pàg.: 3

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 33)

134,71 2,000 269,42

2 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 - 34)

89,26 2,000 178,52

TOTAL Capítol 01.05 447,94

Obra 01 Projecte EDAR i col·lectors de Bítem - Seguretat i Salut

Capítol 06 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 35) 40,17 4,000 160,68

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
21)

159,55 12,000 1.914,60

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 36) 239,56 6,000 1.437,36

4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
22)

22,22 1,000 22,22

TOTAL Capítol 01.06 3.534,86

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/10/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.848,04

Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.634,10

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 305,49

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 4.284,03

Capítol 01.05  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 447,94

Capítol 01.06  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 3.534,86

Obra 01 Projecte EDAR i col·lectors de Bítem - Seguretat i Salut 12.054,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.054,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.054,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR



EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 12.054,46

13 % Despeses Generals SOBRE 12.054,46..................................................................... 1.567,08

6 % Benefici Indsutrial SOBRE 12.054,46.......................................................................... 723,27

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 14.344,81

21 % IVA SOBRE 14.344,81............................................................................................... 3.012,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 17.357,22

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

disset mil tres-cents cinquanta-set euros amb vint-i-dos cèntims

Dijous, 17 d´octubre de 2013
AUTORA DEL PROJECTE

Signat: Laura BEL FRANQUESA
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 ANNEX 21. Pla d’obra 

 

2   Novembre 2013 

 

1. Contingut i tasques realitzades 

Aquest annex presenta una proposta de programa de treballs per al projecte de l’EDAR 

del nuclI de Bítem. A continuació es defineixen les diferents activitats de l’obra. AL final 

d’aquest annex, es presenta un diagrama de barres de les activitats en funció del temps. 

D’acord amb el volum d’obra de cada unitat considerada i a partir dels rendiments per 

equips deles mateixes i del nombre d’equips, s’arriba a un nombre aproximat de setmanes 

necessàries per a l’execució de cada unitat d’obra. 

2. Activitats de l’obra 

2.1. Replanteig, anivellació i comprovació de les dades 

La primera activitat que deurà realitzar el Contractista és replantejar les obres, anivellar el 

terreny i, en general i comprovar que les dades del projecte són reals,. No es començarà altra 

activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada i se’n signi l’Acta de Replanteig. 

2.2. Moviment de terres i perfilat de talussos 

En aquesta activitat s’inclouen l’esbrossada i, demolicions de paviments si és necessari, 

anivellació, recobriments, compactació del terreny on es va a situar l’estació depuradora i 

transport a l’abocador del material sobrant, al costat de l’excavació de les terres on se situaran 

les unitats. 

També aquesta activitat recull la col·locació de tota la senyalització projectada dintre del 

Pla de Seguretat i Salut i, les obres necessàries per a l’adequació del camí d’accés a la 

depuradora, que s’inicien una vegada s’hagi rebut la maquinària, a més de la instal·lació de la 

caseta d’obra i la resta de serveis destinats a ser utilitzats pels treballadors. 

2.3. Excavació de rases, col·locació dels col·lectors i estació d’elevació. 

Aquesta activitat recull l’excavació de les rases a realitzar per a la col·locació de les 

bombes i la conducció que transporta les aigües provinents del nucli de Bítem (condueix les 

aigües residuals de la totalitat del nucli urbà fins a l’EDAR) i de sortida del efluent de la 

depuradora (aboca les aigües depurades al barranc), a més de la col·locació dels mateixos. 

Lògicament aquesta activitat inclou també l’excavació dels pous i la fabricació dels pous de 

registre. 

2.4. Seguretat i salut 

En tota la durada de l’obra es disposarà de les mesures de seguretat i salut, descrites en 

l’Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte, associades a cada activitat de treball que es 

realitzi en el període d’execució de l’obra. 

3. Termini d’execució de les obres 

D'acord amb el programa de treballs desenvolupat, s'ha estimat el termini total per a 

l'execució de les obres descrites en dotze (12) MESOS naturals, a partir de la signatura de l'Acta 

de Replanteig 
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4. Diagrama d’execució de l’obra 

 

TIPUS D'OBRA Mesos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Replantejament i coordinació                         

Col·lectors 

Moviment de terres                         

Canonades                         

Obres especials                         

Moviement de terres                         

Obra civil 
Tractament biològic                         

Altres                         

Canonades                         

Equips mecànics 
Treball de taller                         

Implantació                         

Equips elèctrics 
Treball de taller                         

Implantació                         

Urbanització                         

Proves de funcionament                         

Seguretat i salut                         
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  ANNEX 22: Justificació de preus 

 

2  Novembre 2013  

 

1. Continguts i tasques realitzades 

Aquest annex té per objectiu justificar els preus unitaris que s’han utilitzat en del 

document 4. Pressupost de l’obra. Per a justificar els preus, es considerarà que els preus es 

composes de les despeses directes (mà d’obra, materials i maquinària) i de les despeses 

auxiliars. Les primeres són les que poden atribuir-se a una unitat d’obra, mentre que les 

segones s’han de repartir entre totes les obres que formen el tot.  

2. Càlcul dels preus 

Els pres de cada unitat d’obra s’obtenen de la suma de preus dels seus components: mà 

d’obra, materials i/o maquinària, aplicant els rendiments corresponents per a la seva total 

execució. 

Al conjunt de la mà d’obra de cada unitat se li ha d’aplicar en forma de percentatge les 

despeses auxiliars que, segons el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, no són aplicables ni als materials ni a la maquinària. En aquest 

projecte aquestes despeses ja estan repercutides també als preus de mà d’obra.  

Amb aplicació dels preus d’unitats d’obra i els rendiments i quantitats que consten amb 

detall en el quadre de preus nº2 del pressupost s’obté el preu de cost directe de cada unitat 

d’obra.  

La despesa associada a cada unitat de l’obra serà la suma dels preus indicats 

anteriorment: 

Cost Unitat = (Cost mà d’obra + cost materials + cost maquinària)· (1+ % de despeses 

indirectes) 

3. Despeses directes 

En aquest apartat s’estudiaran les despeses unitàries de la mà d’obra, dels materials i de 

la maquinària.  

3.1. Mà d’obra 

Per la fixació dels preus bàsics de la mà d’obra s’ha tingut en compte els convenis laborals 

i les circumstancies de l’obra. Així doncs, s’ha considerat 

3.2. Materials 

Les despeses dels materials que intervenen en les unitats de l’obra s’han calculat a partir 

de les llistes de preus actualitzades de fabricants i subministradors. A vegades aquests preus 

s’hi ha d’afegir la càrrega a l’origen o punt de fabricació, transport fins a l’obra i descàrrega a 

l’obra.  

3.3. Maquinària 

Les despeses de la maquinària estan calculades a partir dels preus de les publicacions 

especialitzades aplicant les correccions necessàries segons les particularitats de l’obra.  
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4. Despeses indirectes 

Les despeses indirectes que no són associades a una sola unitat sinó que afecten al 

conjunt de l’obra, tenen en compte els mitjans que no han estat considerats en el preu unitari. 

Per a la seva justificació s’ha de considerar que existeix un màxim per obres terrestres del 6% 

on ja s’inclou un 1% per imprevists.  

Poden ser despeses indirectes: les despeses d’instal·lació d’oficines, el personal directiu, 

el personal tècnic especialitzat, les instal·lacions elèctriques generals, les instal·lacions de 

seguretat, els vehicles, els materials i consums com el combustible, tallers, barracons, etc. 

Estimarem aquestes despeses com el màxim establert, doncs el 6% de les despeses 

directes.  

5. Preus unitaris 

El preu unitari es calcula finalment com la suma de les despeses directes incrementades 

del 6% com a conseqüència de les despeses indirectes.  

6. Apèndix 

S’adjunten en aquest annex la justificació dels preus.  

 

7. Bibliografia 

www.itec.cat 

  



EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €



EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,38000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 90,77000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,22000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,86000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 124,12000 €

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 16,54000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,74000 €

B0371000 m3 Tot-u natural 21,62000 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,02000 €

B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 92,41000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B064300C 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

64,56000 €

B064G26C m3 Formigó HM-30/P/40/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

80,82000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,14000 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

64,79000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,31000 €

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,42000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,98000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

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 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D72110 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos 3,49000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, entre 5 i 10 m d'alçària i 200 usos 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0E244L7 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, blanc, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

2,15000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 64,31000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 73,52000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 4,99000 €

BFA1M440 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

17,68000 €

BFB1C320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

2,36000 €

BFB1C420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

3,54000 €
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BFB1R320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

26,87000 €

BFB38420 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
11, segons UNE-EN 1555-2, soldat

1,77000 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,41000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BN4293D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de PN,  de fosa, preu superior

27,08000 €
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D052E2MK m3 Formigó HF-4 MPa de resistència a flexotracció,
consistència plàstica, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N;
additiu inhibidor d'adormiment i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

Rend.: 1,000 78,73000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

Subtotal: 2,94384 2,94384

Materials

B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,340      x 92,41000 = 31,41940

B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,11000 = 0,16650

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,200      x 16,54000 = 19,84800

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons
la norma UNE-EN 934-2

3,400      x 1,42000 = 4,82800

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,800      x 18,12000 = 14,49600

Subtotal: 70,75790 70,75790

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 78,73154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,73154

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 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 108,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 20,37000 = 28,11060

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 85,61760 85,61760
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 108,02601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,02601

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 279,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,300 /R x 19,92000 = 25,89600

Subtotal: 25,89600 25,89600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,77000 = 1,59300

Subtotal: 1,59300 1,59300

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 160,16000 = 40,04000

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,520      x 124,12000 = 188,66240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0532310 kg Calç aèria CL 90 250,000      x 0,09000 = 22,50000

Subtotal: 251,42440 251,42440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25896

COST DIRECTE 279,17236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,17236

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S 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 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,64102 0,64102
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00217

COST DIRECTE 0,86049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86049
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P-1 1AR43 u Subministre i muntatge de quadre de distribució i
control de motors format per armari de marca RITTAL
o equivalent de dimensions 1800 x 800 x 500 mm,
amb il·luminació interior, porta i sòcol, contenint
proteccions magnetotèrmiques i diferencials generals,
font d'alimentació 230 VAC/24 VDC 5 A; Bateria de
condensadors 7,5 kVAr (2,5 + 5 kVAr), inclòs bobina
toroidal i mangetotèrmic de protecció, quadre de
distirbució d'enllumenat i serveis auxiliars, amb 1
conjunt per 0,55kW d'arrancada directa amb disjuntor
magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
relleus tèrmics, polsadors d'arrancada i atruada,
selector manual/automàtic, pilots de funcionament i
defecta, posicionador manual del variador, 4 conjunt
per 2,0 kW d'arrancada directa amb disjuntor
magnetotèrmic, interruptor difernecial, contactors i
relleus tèrmics. Totalment instal·lat i probat.

Rend.: 1,000 10.834,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 1AR57 u Subministre i montatge de quadre de distribució i
control de motors format per armari de marca RITTAL
o equivalent de dimensions 1200 x 800 x 400 mm,
amb il·luminació interior, porta i sòcol, contenint
proteccions magnetotèrmiques i diferencials generals,
font d'alimentació 230 VAC/24 VDC 5 A; 2 conjunts
per 7 kW d'arrancada amb variador de freqüència
marca ALTIVAR o equivalent amb disjuntor
magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
relleus tèrmics, polsadors d'arrancada i atruada,
selector manual/automàtic, pilots de funcionament i
defecta, posicionador manual del variador. Totalment
instal·lat i probat

Rend.: 1,000 4.278,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 1B11 u Grup de pressió d'aigua industrial de 3m3/h a 30
m.c.a. Marca: ABS. Inclòs dipòsit d'expansió de 24 l i
presostat

Rend.: 1,000 399,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 1B16 u Bomba tipus submergible de cabal: 10 m3/h, alçada
manomètrica de 3,4 m.c.a. Marca ABS o equivalent,
model AS 0630-S13-D130 Motor: Tensió de 380 V,
potència instal·lada 1,3 kW Inclòs pedestal.

Rend.: 1,000 748,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 1B18 u Bomba submergible de recirculació de 26 m3/h,
alçada manomètrica de 6m.c.a. Marca ABS o
equivalent , model JUMBO S24 Motor: Tensió 380 V,
potència instal·lada 2 kW

Rend.: 1,000 2.363,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 1BD u Bomba de dosificació de hipoclorito de 0,3-1l/h de
cabal i 0,1 kW de potència. Inclòs dipòsit de 20l.

Rend.: 1,000 265,03 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 1BM01 u Bancada metàl·lica, inclòs potes i plaques d'ancoratge Rend.: 1,000 519,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 1CM01 u Conjunt mesura de doble tarifa 10 (90) A en armari
T-2

Rend.: 1,000 1.948,74 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-9 1COL1 u Col·lector d'unió entre pous de DN 160 de PEAD,
incloses peces especials

Rend.: 1,000 81,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 1COL3 u Col·lecor de drenatge de espessidor de AISI 316 de
DN 50

Rend.: 1,000 353,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 1COL4 u Col·lector de sortida de fangs de l'espessidor DN 80
d'acer inoxidable AISI 316

Rend.: 1,000 576,11 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 1CP01 u Caixa general de protecció CGP-9 Rend.: 1,000 246,53 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 1E1001 u Interceptor prefabricat per a recollida d'aigua pluvial
en peces de 1000x350x40 mm, de parets de caixa de
10 cm de gruix, situat sobre solera de formigó
HM-20/P/20/l de 15 cm, inclòs reixa practicable de
fosa grisa de 982x350x76 mm i 145 kg de pes.

Rend.: 1,000 310,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 1E21 u Tamís de cargol marca NUTECO o equivalent de 300
mm de diàmtre de cistella, 655 mm d'alçada de
descàrrega i 2827 mm de longitud, de 2 mm de llum
de malla. Inclinació de 35º. Motoreductor de 0,55 kW.
Material: acer inoxidable AISI 316. Inclòs canal i
tapes de seguretat.

Rend.: 1,000 9.200,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 2B117 u Bomba de tipus submergible de cabal 22 m3/h,
alaçada manomètrica de 32,4 m.c.a. Marca ABS o
equivalent, model PIR-M70/2-D05-10 Motor: Tensió
de 380 V, potència instal·lada i 7,0 kW. Inclòs 10 m
de cable elèctric i pedestal.

Rend.: 1,000 4.719,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 2COL7 u Col·lector d'aspiració de DN50 d'alimentació a bomba
d'aigua industrial i d'impulsió DN 30.

Rend.: 1,000 110,46 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 3VB1050 u Vàlvula de retenció DN 50. Marca: BELGICAST o
similar. Tipus bola. Pressió nominal 10 kg/cm2.
Connexió embridada. Materials: cos, tapa: fundició
GGG-40. Bola: alumini cobert de nitril. Accionament
manual. Acabat: pintura epoxi s/faricant. Inclòs juntes,
cargoleria. Totalment col·locada.

Rend.: 1,000 117,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 3VB1080 u Vàlvula de retenció DN 80. Marca: BELGICAST o
similar. Tipus bola. Pressió nominal 10 kg/cm2.
Connexió embridada. Materials: cos, tapa: fundició
GGG-40. Bola: alumini cobert de nitril. Accionament
manual. Acabat: pintura epoxi s/faricant. Inclòs juntes,
cargoleria. Totalment col·locada.

Rend.: 1,000 164,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 4V1080 u Vàlvula comporta DN 80. Marca: BELGICAST o
similar. Tipus tancament elàstic. Pressió nominal
10/16 kg/cm2. Connexió embridada. Materials: cos,
tapa i tancament fundició GGG-50. Eix Inox 13% gr.
Accionament manual. Acabat: pintura epoxi s/faricant.
Inclòs juntes, cargoleria. Totalment col·locada.

Rend.: 1,000 181,60 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-20 4V10100 u Vàlvula comporta DN 100. Marca: BELGICAST o
similar. Tipus tancament elàstic. Pressió nominal
10/16 kg/cm2. Connexió embridada. Materials: cos,
tapa i tancament fundició GGG-50. Eix Inox 13% gr.
Accionament manual. Acabat: pintura epoxi s/faricant.
Inclòs juntes, cargoleria. Totalment col·locada.

Rend.: 1,000 210,56 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 4V1050 u Vàlvula comporta DN 50. Marca: BELGICAST o
similar. Tipus tancament elàstic. Pressió nominal
10/16 kg/cm2. Connexió embridada. Materials: cos,
tapa i tancament fundició GGG-50. Eix Inox 13% gr.
Accionament manual. Acabat: pintura epoxi s/faricant.
Inclòs juntes, cargoleria. Totalment col·locada.

Rend.: 1,000 135,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 811B u Conjunt de boies d enivell, inclòs cablejat elèctric
d'alimentació i comandament

Rend.: 1,000 232,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 AUP01 u Automata PLC,inclòs CPU 640 E/S 20 KRASOS 32
kW, Mòdul port RS 232+1, mòdul de 8 entrades
analògiques 1/4000, mòdul de 4 sortides analògiques,
2 mòduls de 16 E/S difitals 24 VCC, 2 mòduls de 16
E/S, mòdem GSM WESTERMO, Terminal amb
pantalla tàctil de 5.2'', Sofware per el correcte
funcionament de la planta

Rend.: 1,000 7.622,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 AUP02 u Automata inclòs CPU 640 E/S 20 Karsos 32 kW,
MOD, port RS 232+1, MOD, 4 sal. anàlisi, mod. E/S
16 entrades. 24 VVC, mod E/S 16 sortides, rele term,
modem GSM WESTERMO, Software PLC

Rend.: 1,000 4.429,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 BR01 u Safata de reixeta galvanitzada de 100x60 amb suport
horitzontal a paret

Rend.: 1,000 37,07 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 C01 u Columna amb base d'alçada de 6 m amb 4 projectors
VSAP 150 W

Rend.: 1,000 2.317,37 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 CA01 m Subministrament i muntatge de cable apantallat
VV500 de 2x1

Rend.: 1,000 5,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-28 CA03 m Subministrament y muntatge de Cable RV 0,6/1 kV de
3x2,5

Rend.: 1,000 4,61 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-29 CA05 m Subministrament y muntatge de Cable RV 0,6/1 kV de
3x1,5

Rend.: 1,000 5,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 CA06 m Cable RV 0,6/1 kV de 4x2,5 Rend.: 1,000 5,84 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-31 CA07 m Cable RV 0,6/1 kV de 2x1,5 Rend.: 1,000 3,89 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-32 CA09 m Cable RV 0,6/1 kV de 4x10 Rend.: 1,000 9,34 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-33 CD002 u Filtre percolador de dues etapes de PRFV de 4 m de
diàmetre. Alçada de capa de replè: 4 m. Marca:
Bioclere o similar. Inclòs tapes, col·lectors interns,
ventiladors i altres accessoris

Rend.: 1,000 55.135,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 COL071 u Col·lector d'impulsió de bombes d'aigua bruta (per a
dues bombes) , d'acer inoxidable de DN 80

Rend.: 1,000 1.026,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 COBERTA2 m2 Teulada formada per plaques encadellades amb
morter de ciment i capa de compressió del mateix
morter, teula aràbiga de ceràmica i aïllament per
plaques de poliestilè expandit de 4 cm inclòs part
proporcional de formigó de limes i careners.

Rend.: 1,000 99,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 COL0018 u Col·lector d'entrada a filtres percoladors d'AISI 316 de
DN 100mm. Totalment col·locat

Rend.: 1,000 518,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 COL00501 u Col·lector d'entrada d'aigua bruta al pou d'entrada de
la planta de DN80

Rend.: 1,000 287,89 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 COL0051 u Col·lector d'impulsió de fang de decantador de AISI
316 de 50 mm. Totalment col·locat

Rend.: 1,000 304,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 COL006 u Col·lector d'entrada de fangs a l'espessidor de AISI
16 a 50 mm. Totalment col·locat.

Rend.: 1,000 214,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 COL00755 u Col·lector mesurador de cabal de sortida d'acer
inoxidable de DN 100

Rend.: 1,000 260,82 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 COL00811 u Col·lecor de by-pass d'aigua del decantador primari
DN 100

Rend.: 1,000 240,56 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 COL010 u Col·lector entrada de tamís de AISI 316 de 100 mm.
Totalment col·locat

Rend.: 1,000 448,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 COL01523 u Col·lector sortida decanctador primari DN 100/DN 80 Rend.: 1,000 1.195,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 COL0153 u Col·lector entrada decantador primari DN 100.
Totalment col·locat

Rend.: 1,000 253,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 COL0161 u Col·lector entrada drentatges de AISI 316 de 50 mm
de diàmetre. Totalement col·locat

Rend.: 1,000 87,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 COL0171 u Col·ector entrada de fangs al decantador AISI 316 de
50 mm de diàmetre. Totalement col·locat

Rend.: 1,000 87,19 €

______________________________________________________________________________________________________________



EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

P-47 COL06 u Col·lector d'extracció de fangs de decantador
secundari DN 50

Rend.: 1,000 304,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 CON1080 u Connexió ràpida a manguera DN 80 Rend.: 1,000 207,41 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 CONT241 u Contenidor de 0,3 m3 de capacitat. Material PVC Rend.: 1,000 230,46 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 CP01 u Caixa Plexo 155x110x74 amb cons Rend.: 1,000 19,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 CT01 m Conductor de terra de 35 mm Rend.: 1,000 7,03 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 D10019 u Dipòsit de PRFV D=1,2 m i d'alçada de 2,5 m, inclòs
reixa manual de 700 mm d'amplada i llum de 50 mm,
en AISI 316. Inclòs rastell de neteja i cistell

Rend.: 1,000 2.740,69 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 D10029 u Dipòsit de PRFV de 0,8 m de diàmetre i 1,4 m
d'alçada. Inclòs tapa de PRFV

Rend.: 1,000 166,63 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 D10030 u Dipòsit per pou de bombament de PRFV de 1,2 m de
diàmetre i 3,00 m d'alçada. Inclòs tapa de PRFV

Rend.: 1,000 1.487,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 D1005 u Carcassa de PRFV de 1,0 x 1,0 m i 0,7 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV de 1,0 x 1,0 m i 0,1 m i tub de
ventilació de DN 25

Rend.: 1,000 1.504,03 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 D10068 u Dipòsit espessidor de PRFV de 2,2 m de diàmetre i
4,5 m d'alçada. Inclòs tapa de PRFV i tub de ventilació

Rend.: 1,000 7.261,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 D1104 u Tanc decantador construit de PRFV de 3,5 m de
diàmetre i 3,2 m d'alçada

Rend.: 1,000 10.218,06 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 D12002 u Tanc decantador construit de PRFV de planta
rectangular de 3,0 x 2,1 x 3,0 m troncocònic

Rend.: 1,000 10.230,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 DET3215 u Detector de cabal per by-pass de tipus conductivitat Rend.: 1,000 1.222,37 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 E4E2567T m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7
(5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 58,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,25000 = 5,19750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,540 /R x 23,02000 = 12,43080

Subtotal: 17,62830 17,62830
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Materials

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0168      x 279,17236 = 4,69010

B0E244L7 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm de cara vista, blanc, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

13,4375      x 2,15000 = 28,89063

Subtotal: 33,58073 33,58073

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,52885

COST DIRECTE 51,73788
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 6,72592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,46380

P-61 EE0034 u Escomesa elèctrica inclòs l'import dels Drets
d'Embrancament, instal·lació de postecillo i Drets
d'accès del subministament

Rend.: 1,000 32.316,96 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-62 EE0035 u Escomesa elèctrica de Bítem. Inclòs l'import dels
Drets d'embrancament, instal·lació de postecillo i
drets d'accés del subministrament

Rend.: 1,000 7.471,83 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-63 EL4 ml Subministrament i muntatge de cable RV 0,6/1 kV de
4x4

Rend.: 1,000 6,36 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-64 ESC32 u Escomesa d'aigua potable Rend.: 1,000 3.203,04 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-65 EST01 m3 Estesa i piconatge per a rases, amb material de la
pròpia excavació, en tongades de 25 cm de gruix,
com a màxim, utilitzant mitjans mecànics i manuals

Rend.: 1,000 10,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-66 EXCR01 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 9,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 35,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,035 /R x 66,20000 = 2,31700

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,37525 5,37525

Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,150      x 21,62000 = 24,86300

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550



EDAR i col·lectors de Bítem (Tortosa)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 24,91850 24,91850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 31,27069
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 4,06519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,33588

P-68 F965199Y m Vorada recta de peces de formigó de 12x15x30 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20 de 30 a 35
cm d'alçada, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165l

Rend.: 1,000 23,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-69 F9A23510 m3 Paviment de granulat de grandària màxima 50 a 70
mm i cares trencades, amb estesa i piconatge
mecànics del material

Rend.: 1,000 46,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 3,31725 3,31725

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 1,870      x 19,74000 = 36,91380

Subtotal: 36,91380 36,91380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 41,20799
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 5,35704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,56503

P-70 FAR1N461 u Porta corredera de 4x2m d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x80x4 mm i montants de
40x40x2 mm, passador, rodaments i sistema
d'obertura motoritzat, amb comandament a distància,
inclòs proteccions iconnexions, totalment col·locada i
pintada, previ granulat i emprimat, amb doble capa de
pintura per exterior de color RAL 5014

Rend.: 1,000 1.349,77 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-71 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i
de planta 1,2x1,2 m

Rend.: 1,000 35,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 10,56750 10,56750

Materials

B064300C 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

0,3171      x 64,56000 = 20,47198
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Subtotal: 20,47198 20,47198

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15851

COST DIRECTE 31,19799
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 4,05574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,25373

P-72 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 106,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

Subtotal: 19,02150 19,02150

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 42,27000 = 6,76320

Subtotal: 6,76320 6,76320

Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 64,31000 = 67,52550

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 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0076      x 108,02601 = 0,82100

Subtotal: 68,34650 68,34650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28532

COST DIRECTE 94,41652
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 12,27415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,69067

P-73 FDD1A100 u Peça cònica de 60 cm d'alçada per a pou circular de
D 100 cm amb execució prefabricada, col·locada amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165l

Rend.: 1,000 173,53 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 104,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,02000 = 9,43820

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,25000 = 7,89250

Subtotal: 17,33070 17,33070

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 39,31000 = 1,40337
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BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 73,52000 = 73,52000

Subtotal: 74,92337 74,92337

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25996

COST DIRECTE 92,51403
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 12,02682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,54085

P-75 FDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 21,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

Subtotal: 12,68100 12,68100

Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

1,000      x 4,99000 = 4,99000

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 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0095      x 108,02601 = 1,02625

Subtotal: 6,01625 6,01625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19022

COST DIRECTE 18,88747
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 2,45537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,34284

P-76 FORMASSA m3 Formigó en massa HM-20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat de 40 mm. elaborat a
l'obra en planta dosificadora de 25m3/h i abocat des
de camió

Rend.: 1,000 80,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-77 G2223Q31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 13,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,144 /R x 78,44000 = 11,29536

Subtotal: 11,29536 11,29536
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 12,27230
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 1,59540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,86770

P-78 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 56,95000 = 0,91120

Subtotal: 2,23520 2,23520

COST DIRECTE 2,23520
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,29058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52578

P-79 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 41,38000 = 0,41380

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 3,48800 3,48800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

COST DIRECTE 3,54350
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,46066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00416

P-80 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 13,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 19,92000 = 3,58560

Subtotal: 3,58560 3,58560

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,180 /R x 12,19000 = 2,19420
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Subtotal: 8,23220 8,23220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05378

COST DIRECTE 11,87158
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 1,54331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,41489

P-81 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,015 /R x 60,38000 = 0,90570

Subtotal: 0,90570 0,90570

COST DIRECTE 0,90570
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,11774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02344

P-82 G241206A m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km

Rend.: 1,000 6,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,160 /R x 38,50000 = 6,16000

Subtotal: 6,16000 6,16000

COST DIRECTE 6,16000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,80080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,96080

P-83 G2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D6000 m3 Terra tolerable 1,000      x 4,02000 = 4,02000

Subtotal: 4,02000 4,02000

COST DIRECTE 4,02000
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,52260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54260

P-84 G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,02000 = 0,18416
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Subtotal: 0,38856 0,38856

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0061      x 1,08000 = 0,00659

Subtotal: 0,86708 0,86708

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00583

COST DIRECTE 1,26147
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,16399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42546

P-85 G32D1115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar
el formigó vist

Rend.: 1,000 36,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 23,02000 = 14,96300

A0133000 h Ajudant encofrador 0,650 /R x 20,44000 = 13,28600

Subtotal: 28,24900 28,24900

Materials

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,50000 = 0,50000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,44000 = 0,87604

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004      x 8,56000 = 0,03424

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,002      x 20,54000 = 0,04108

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,51000 = 0,25100

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,050      x 1,24000 = 1,30200

Subtotal: 3,12017 3,12017

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70623

COST DIRECTE 32,07540
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 4,16980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,24520

P-86 G32D2215 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
taulers d'encadellat de fusta de pi i suports amb
puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
curvilínia encofrats a una cara, per a una alçària de
treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 58,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 1,040 /R x 20,44000 = 21,25760

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,040 /R x 23,02000 = 23,94080
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Subtotal: 45,19840 45,19840

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004      x 8,56000 = 0,03424

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,44000 = 0,87604

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,002      x 20,54000 = 0,04108

B0D72110 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos

1,050      x 3,49000 = 3,66450

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,51000 = 0,12550

Subtotal: 5,31638 5,31638

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,12996

COST DIRECTE 51,64474
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 6,71382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,35856

P-87 G32D2217 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
taulers d'encadellat de fusta de pi i suport amb
contraforts metàl·lic , per a murs de contenció de
base curvilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <= 10 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 61,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,100 /R x 23,02000 = 25,32200

A0133000 h Ajudant encofrador 1,100 /R x 20,44000 = 22,48400

Subtotal: 47,80600 47,80600

Materials

B0D72110 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos

1,050      x 3,49000 = 3,66450

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,250      x 0,98000 = 0,24500

B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,15000 = 0,05681

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, entre 5 i
10 m d'alçària i 200 usos

0,500      x 0,22000 = 0,11000

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,51000 = 0,12550

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,44000 = 0,87604

Subtotal: 5,48025 5,48025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,19515

COST DIRECTE 54,48140
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 7,08258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,56398

P-88 G3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 101,87 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,25000 = 4,62000

Subtotal: 4,62000 4,62000

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 156,75000 = 12,54000

Subtotal: 12,54000 12,54000

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,025      x 71,14000 = 72,91850

Subtotal: 72,91850 72,91850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06930

COST DIRECTE 90,14780
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 11,71921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,86701

P-89 G3CB3200 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,36554 0,36554

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,08000 = 0,00551

Subtotal: 0,86600 0,86600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00548

COST DIRECTE 1,23702
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,16081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39784

P-90 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 12,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,02000 = 1,72650

Subtotal: 4,61400 4,61400

Materials
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B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,105      x 64,79000 = 6,80295

Subtotal: 6,80295 6,80295

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06921

COST DIRECTE 11,48616
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 1,49320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,97936

P-91 G9GA5X37 m3 Paviment de formigó vibrat HM-30/P/40/I+E, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, remolinat mecànic

Rend.: 1,000 112,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250

Subtotal: 13,26650 13,26650

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,86000 = 0,64638

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,22000 = 0,26100

Subtotal: 0,90738 0,90738

Materials

B064G26C m3 Formigó HM-30/P/40/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 80,82000 = 84,86100

Subtotal: 84,86100 84,86100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19900

COST DIRECTE 99,23388
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 12,90040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,13428

P-92 G9GABJ43 m3 Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència
a flexotracció, amb granulat de pedra calcària, ciment
CEM II/B-L 32,5 N i amb inhibidor d'adormiment,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

Rend.: 1,000 100,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,25000 = 2,31000

Subtotal: 3,23080 3,23080

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 78,42000 = 3,13680

Subtotal: 3,13680 3,13680

Materials

D052E2MK m3 Formigó HF-4 MPa de resistència a flexotracció,
consistència plàstica, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N;

1,050      x 78,73154 = 82,66812
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additiu inhibidor d'adormiment i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

Subtotal: 82,66812 82,66812

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04846

COST DIRECTE 89,08418
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 11,58094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,66513

P-93 GBCPAPM01 u Partida alçada per realització de passamurs,
connexions entre canonades, embridaments, peces
especials a disposar dins el recinte de l'EDAR

Rend.: 1,000 1.270,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-94 GFA1M445 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 40,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,44000 = 8,17600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

Subtotal: 17,68800 17,68800

Materials

BFA1M440 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 17,68000 = 18,03360

Subtotal: 18,03360 18,03360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26532

COST DIRECTE 35,98692
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 4,67830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,66522

P-95 GFB1C32 m Tub polietilè de densitat alta de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90. soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs
part proporcinal d'accessoris i passamurs

Rend.: 1,000 14,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-96 GFB1C325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 17,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 20,44000 = 5,92760

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 23,78000 = 6,89620

Subtotal: 12,82380 12,82380

Materials

BFB1C320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 2,36000 = 2,40720
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Subtotal: 2,40720 2,40720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19236

COST DIRECTE 15,42336
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 2,00504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,42839

P-97 GFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 18,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 20,44000 = 5,92760

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 23,78000 = 6,89620

Subtotal: 12,82380 12,82380

Materials

BFB1C420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 3,54000 = 3,61080

Subtotal: 3,61080 3,61080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19236

COST DIRECTE 16,62696
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 2,16150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,78846

P-98 GFB1C90 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 22,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-99 GFB1R325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 132,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,44000 = 40,88000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,78000 = 47,56000

Subtotal: 88,44000 88,44000

Materials

BFB1R320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 26,87000 = 27,40740

Subtotal: 27,40740 27,40740
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,32660

COST DIRECTE 117,17400
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 15,23262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,40662

P-100 GFB38425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 50
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 20,44000 = 2,24840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 23,78000 = 2,61580

Subtotal: 4,86420 4,86420

Materials

BFB38420 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 50
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-2, soldat

1,020      x 1,77000 = 1,80540

Subtotal: 1,80540 1,80540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07296

COST DIRECTE 6,74256
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,87653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61910

P-101 GG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

Subtotal: 1,00270 1,00270

Materials

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,41000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01504

COST DIRECTE 2,45594
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,31927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77521
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P-102 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,78000 = 0,78474

Subtotal: 1,19294 1,19294

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01789

COST DIRECTE 2,84283
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 0,36957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21240

P-103 GN4293D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides,
de diàmetre nominal 50 mm, de 10 bar de PN, de
fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 41,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,44000 = 4,49680

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 23,78000 = 5,23160

Subtotal: 9,72840 9,72840

Materials

BN4293D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
PN,  de fosa, preu superior

1,000      x 27,08000 = 27,08000

Subtotal: 27,08000 27,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14593

COST DIRECTE 36,95433
DESPESES INDIRECTES 13,00 % 4,80406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,75839

P-104 L01 u Lluminària vial VSAP 150 W amb suport en braç a
paret

Rend.: 1,000 350,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-105 MES327 u Mesurador electromagnètic de cabal, marca
ENDRESS-HAUSER, diàmetre 50 mm. Inclòs
convertidor de senyal , sortida analògica 4-20 mA.
Protecció IP-67. Connexió mitjançant brides DIN 2501

Rend.: 1,000 1.526,39 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-106 MES328 u Mesurador electromagnètic de cabal, marca
ENDRESS-HAUSER, diàmetre 80 mm. Inclòs
convertidor de senyal , sortida analògica 4-20 mA.
Protecció IP-67. Connexió mitjançant brides DIN 2501

Rend.: 1,000 1.584,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-107 MES329 u Mesurador electromagnètic de cabal, marca
ENDRESS-HAUSER, diàmetre 100 mm. Inclòs
convertidor de senyal , sortida analògica 4-20 mA.
Protecció IP-67. Connexió mitjançant brides DIN 2501

Rend.: 1,000 2.074,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-108 P02 u Punt de connexió ràpida de 1/2 d'aigua industrial per
neteja

Rend.: 1,000 295,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-109 P03PRFV u Carcassa de PRFV per a pericó de registre circular de
DN 1,3 amb tapa de tramex de diàmetre 600 mm i
marc de perfils d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 825,82 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-110 P04PRFV u Carcassa i tapa de PRFV per a pericó de registre
rectangular de 0,8x0,8x0,8 m. Inclòs tub de ventilació

Rend.: 1,000 960,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-111 PE01 u Subministrament i muntatge d'aturada d'emergència
tipus seta

Rend.: 1,000 127,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-112 PM001 u Porta reixat de 2 m d'alçada i 1,5 m de longitud,
d'acer pintat amb tela d'acer plastificat de simple
torsió 50 mm de pas de malla i de D 3 i 2,2 mm, i pals
de tub de D 48 mm de reforç. Inclòs pom i pany

Rend.: 1,000 1.076,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-113 PP01 u Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de
llargada, diàmetre de 14 mm

Rend.: 1,000 44,88 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-114 PRE01 u Pericó per instal·lació elèctrica de 0,8x0,8 Rend.: 1,000 163,88 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-115 RD001 u Rodet de desmuntatge DN 80, tipus telescòpic. Marca
BELGICAST o equivalent. Connexió embriada PN 10.

Rend.: 1,000 248,65 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-116 RD003 u Rodet de desmuntatfe DN 100, tipus telescòpic.
Marca BELGICAST o equivalent. Connexió
embridada PN 10.

Rend.: 1,000 249,67 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-117 S010020 u Cartell indicatiu normalitzats a situar als diferents
elements de l'EDAR, per fixar sobre murs, reixats o
altres.

Rend.: 1,000 1.671,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-118 SAF02 u Treballs de reposició de paviment asfàltic i treballs de
regulació de tràfic

Rend.: 1,000 1.169,80 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-119 SOR01 m3 Subministrament i col·locació de llit de sorra en fons
de rasa per a tubs

Rend.: 1,000 34,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-120 SO10003 u Cartell normalitzat d'entrada a l'EDAR per adossar a
mur o reixat

Rend.: 1,000 1.024,26 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-121 SS01 u Seguretat i salut Rend.: 1,000 12.054,46 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-122 TAG01 m Subministrament i muntatge de tub d'acer galvanitzat
M32

Rend.: 1,000 17,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-123 TANCA m Reixat de 2 m d'alçada, d'acer pintat amb tela d'acer
plastificat de simple torsió 50 mm de pas de malla i
de D3 i 2,2 mm, i pals de tub de D 48 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó.

Rend.: 1,000 25,87 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-124 URBPAI u Punt de subministrament d'aigua potable amb aixeta i
connexió am racordament

Rend.: 1,000 1.280,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-125 VALL01244 m Tancament a base de perfileria d'acer A42, d'1,40
d'alçada, composat per marc de tub 80x80x4, d'1,30
cm d'alçada, amb montants de tub 40x40x2, separats
15cm, fizxat mitjançant plaques d'ancoratge de
15x15x1, connectades al bastiment amb tub 50x50x4
de 19 cm d'alçada, situades cada 50 cm, i
connectades al montants extrems mitjançant tub
40x40x2, inclòs p.p de montants extrems de 2 m
d'alçada a base de tub 120x120x4, totalment col·locat
i pintat, previ granallat i emprimat, amb doble capa de
pintura per exterior de color RAL 5014

Rend.: 1,000 177,84 €

______________________________________________________________________________________________________________
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 ANNEX 23. Pressupost per a coneixement de l’adminis tració 

 

2   Novembre 2013 

 

1. Contingut i tasques realitzades 

En aquest annex es presenta el pressupost per a coneixença de l’administració. 

2. Pressupost per a coneixença de l’administració 

El pressupost general del projecte constructiu del “L'EDAR I ELS COL·LECTORS DE 

SANEJAMENT DEL NUCLI URBÀ DE BITEM (TORTOSA)” es desglossa a continuació: 

 

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL       446.201,38 € 

13% Despeses Generals        58.006,18 € 

6% Benefici Industrial        26.772,08 € 

 

Subtotal          530.979,64 € 

21% I.V.A.  sobre 530.979,64      111.505,72 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA     642.485,36 € 

 

Expropiacions i serveis afectats      15.011,30 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ   667.374,06 € 

 

 

El total del pressupost per a coneixement de l’administració per a la construcció de 

“l'EDAR i dels col·lectors de Bítem (Tortosa)” puja a la quantitat de, 667.374,06 € 

“SIS-CENTS SIXANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATR E EUROS AMB 
SIS CÈNTIMS. (667.374,06 €)” 
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 ANNEX 24. Estudi fotogràfic 

 

2   Novembre 2013 

 

1. Contingut i tasques realitzades 

En aquest annex es presenten les fotografies preses en les visites de terreny. 

2. Fotografies 

 

Figura 1. Plaça principal de Bítem. Església. 
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Figura 2. Carrers "tipus" 
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Figura 3. Carretera T-304, que uneix Tortosa i Benifallet, d'accés à Bítem 

 

Figura 4. Plantació de fruita 
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Figura 5. Cooperativa de fruita 

 

Figura 6. Camí d'accés a la parcel·la de l'EDAR 
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Figura 7. Punt d'abocament actual al riu Ebre 

 

Figura 8. Punt d'abocament futur. Barranc del Moixonot 
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Figura 9. Parcel·la de la futura EDAR 


