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1.- Introducció 

1.1.- Situació 
 El terme municipal de Garriguella, de 21,02 km 2 , s’estén al sector nord-oriental de la 
plana de l’Alt Empordà, al punt de contacte amb els contraforts de les serres que enllacen la de 
l’Albera amb la de Rodes. És accidentat en tota la seva zona nord i est, i assoleix 314 m a la 
carena de la serra de la Baga d’en Ferran, al límit amb el terme de Llançà. Vers sud i oest el 
terreny és més planer, però lleugerament ondulat per pujols i petits serrats, com el serrat de 
Mala Veïna, prop del límit amb Peralada. La riera de Garriguella, que neix a l’extrem meridional 
de la serra de la Baga d’en Ferran, drena el sector est del terme i aflueix de nord a sud a la riera 
de Vilajuïga, ja fora del terme. El sector de oest és drenat per la riera de Volterós, que davalla, 
igualment de nord a sud, de la serra de la Baga d’en Ferran, i s’uneix per l’esquerra a la ja 
esmentada riera de Vilajuïga per formar la riera de Pedret. El municipi limita amb els termes de 
Vilajuïga i Llançà, a l’est, Vilamaniscle al nord, Rabós, Mollet de Peralada i Peralada, per l’oest, i 
Pedret i Marzà, al sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuació es mostra una taula que resumeix les dades bàsiques del terme 
municipal. 

Terme municipal de Garriguella 
Població (2010) 858 
Superfície (km2) 21,02 
Altitud (m) 56 
Longitud est 3º 03' 52'' 
Latitud nord 42º 20' 31'' 
Coordenada (m) UTM (X) 504750  
Coordenada (m) UTM (Y) 4688100 

Figura 2. Resum de dades del terme municipal de Garriguella 

Figura 1. Localització de la comarca de l’Alt Empordà i del municipi de Garriguella a l’Alt Empordà. 
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L’economia és de base agrària. La vinya és, de bon tros, el conreu majoritari, i, des de 
la fi del segle XIX i malgrat els estralls de la fil·loxera, l’elaboració del vi és acompanyada de la 
fabricació de licors i d’alcohol etílic. Hi ha una fàbrica de licors, una cooperativa agrícola on 
participen la majoria dels pagesos del municipi (la garnatxa que s’hi elabora té molta 
anomenada), una altra agrupació de vinyataires i diversos cellers particulars i embotelladors. 
Des del 1998 se celebra, el Dissabte Sant, la Fira de la Garnatxa i els Brunyols. L’olivera 
desaparegué pràcticament a partir de les gelades del 1956, i també té una certa importància el 
conreu de cereals. Bona part de la muntanya era ocupada per boscos de pins i alzines (a més 
de matoll i garriga), i l’explotació del bosc havia estat fins a temps moderns una activitat 
rendible. Els incendis, però, han delmat el bosc, raó per la qual s’han realitzat reforestacions. 
Del 1984 al 1987 hi funcionà el primer parc eòlic de l’Estat espanyol. El turisme ha motivat la 
creació d’establiments comercials vora la carretera i la construcció d’algunes urbanitzacions, 
com ara el Vent de l’Empordà i la Vinya de Prop. 

Finalment, per arribar només hi passa la C-252 a la qual s’hi accedeix des de la N-260 
que connecta Besalú amb Portbou. 

1.2.- La planificació de l’aigua 
 La normativa vigent està continguda en l'Edicte de 16 de març de 1999, publicat al 
DOGC de 25 del 5 de 1999, pel qual es fa públic el text que recull les determinacions de 
contingut normatiu del Pla Hidrològic de les conques internes de Catalunya. 
 

El Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya, aprovat pel Reial Decret 
1664/1998, de 24 de juliol, pel qual s'aproven els plans hidrològics de conca (BOE núm. 191, 
d'11 d'agost de 1998), es recolza sobre unes bases tècniques. Descriu l'estat hidrològic a 1992 i 
preveu les situacions a 2002 i 2012 com a primer i segon horitzó. El Pla Hidrològic inclou el Pla 
de Sanejament que, amb la mateixa filosofia, descriu una qualitat dels rius en origen (1990) i 
marca uns objectius per a la finalització del Pla. 
 

1.3.- La planificació del sanejament 
 L'aigua s'utilitza en qualsevol activitat humana. L'impacte que directament o indirecta 
s'infringeix al medi hídric fruit d'aquesta activitat obliga a posar en relleu l'origen de la 
contaminació de l'aigua i els principis de solució des de proposicions diverses però 
complementàries. Es tracta d'establir les directrius i els principis d'actuació que permetin 
d'abordar el problema, d'una banda, des de la posició dels agents contaminants de l'aigua i, 
d'altra banda, des de la posició del medi hídric receptor, ja sigui aigua continental (superficial o 
subterrània) o aigua marina. 

1.3.1.- El PSARU 2005 i les directives  
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un 

instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya 
aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la 
definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús 
domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. El PSARU 
2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes, 
i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la 
política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que pretén aconseguir abans de l’any 
2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de 
mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. 
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1.4.- Estat actual del sanejament al municipi 
L’actual xarxa de sanejament és de tipus unitari i recull les aigües de tot el municipi. 

Per ser de tipus unitari tant recull aigües pluvials com residuals i les aboca directament al 
torrent del Rec de les Fonts i al la riera de Garriguella sense cap tractament previ. Cal destacar 
que una part del sanejament del municipi es bomba cap a l’estació depuradora de Peralada. 

 

Figura 3. Xarxa de sanejament actual. 

 

2.- Objectius i justificació del projecte 
Es planteja la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i dels 

col·lectors 
al terme municipal en base als següents criteris: 

 Actualment les aigües residuals s’aboquen directament al Torrent de Sant Joan sense 
rebre cap tipus de tractament previ. 

 Previsions de creixement poblacional 
 Compliment de les Directives Europees sobre tractament i qualitat d’aigües residuals. 

L’objectiu d’aquest projecte acadèmic no és altre que el de definir les obres de construcció 
de l’EDAR i els col·lectors al terme de Garriguella i aconseguir, d’aquesta manera,  solucionar la 
problemàtica de l’abocament de les aigües residuals al medi natural, de tal manera que es 
puguin garantir els nivells de qualitat establerts a la Directiva Marc. 
 
  

Punts d’abocament al medi 

Punt de bombament 
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3.- Dades de projecte 
El present projecte és de caràcter acadèmic; concretament es correspon amb el 

Projecte Final de Carrera d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Aquest fet motiva la recerca d’informació i l’estimació de dades en funció del tractament 
estadístic que organismes oficials de l’Estat Espanyol i de la Generalitat Catalunya han realitzat 
prèviament per motius diversos, en lloc de la realització de campanyes experimentals de camp 
d’un elevat cost econòmic i humà. 

3.1.- Població 
Per tal de projectar de forma còmode i tenir la informació necessària accessible de 

forma ràpida, es presenta la següent taula resum amb les dades dels anteriors apartats. 

 Any inicial (2014) Any de disseny (2039) 
Població permanent 864 1117 
Població estacional 0 0 
Població industrial 532 532 

Població total 1396 1649 
Figura 4. Taula resum de les dades demogràfiques actuals i futures de Garriguella. 

3.2.- Cabals de disseny 
Per la determinació dels cabals actuals s’ha tingut en compte la població censada el 

2011 i pel càlcul dels cabals a l’any horitzó de 2039 s’han tingut en compte els càlculs 
poblacionals duts a terme en l’annex 3 d’aquest projecte, corresponent a l’estudi demogràfic. 
Es recorda que, en no haver-hi estacionalitat a la població de Garriguella, no es diferencia 
entre estiu i hivern per als càlculs dels cabals. 

 Any actual Any de disseny 
Població (habitants)  1396 1649 
Dotació (l/hab·dia)  250 250 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 349 412 
Cabal mig horari (m3/h) QMH 14,5 17,2 
Factor punta FP 4,7 4,5 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 67,9 77,8 
Factor mínim FM 0,21 0,22 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 3 3,8 
Cabal de dilució QD 72,5 86 

Figura 5. Taula amb els valors de cabal tant per l’any actual com el de disseny. 

3.3.- Càrregues contaminant de disseny 
Les dades de la figura 6 es corresponen a les enquestes sobre el subministrament i 

sanejament d’aigua realitzades en el quinquenni de 2005 a 2009, ambdós inclosos. Es poden 
trobar a la pagina electrònica de l’INE, a l’apartat d’estadístiques sobre el medi ambient i al 
subapartat d’estadístiques mediambientals sobre l’aigua. 

Any DQO DBO5 Sòlids en suspensió Nitrogen total Fòsfor total 
2008 611,6 277,7 296 56,2 9 
2009 606,2 287,3 323,7 54,6 8,7 
2010 601,3 291 325,8 53,8 17,1 
2011 596,4 271,5 302,4 35,7 8,2 
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2012 603,4 279,2 331,4 51,2 5,4 
Promig 603,8 281,3 315,9 50,3 9,7 

Figura 6. Concentracions mitges de les aigües residuals a Catalunya en mg/l. 

Considerant que les carregues contaminants es mantenen constants en el futur, 
s’utilitzaran els valors de les concentracions en mg/l de la figura 6 i els cabals calculats a la 
figura 5 a més a més del valor estimat de població en l’any de disseny per tal d’obtenir les 
carregues contaminants en kg/dia. Aquests valors es veuen reflectits en la figura 7. 

Paràmetre Concentració mitja (mg/l) Càrrega contaminant (kg/dia) 
DQO 603,8 138,9 
DBO5 281,3 64,7 

Sòlids en suspensió 315,9 72,7 
Nitrogen total 50,3 11,6 

Fòsfor total 9,7 2,2 
Figura 7. Concentracions mitges i carregues contaminants de disseny. 

3.4.- Objectius de qualitat 
La Directiva europea 91/271/CEE de la Unió Europea sobre tractament d’aigües 

residuals especifica que l’aigua residual de totes les agrupacions urbanes de més de 2000 
habitants equivalents, o de menys de 10000 però amb vessament en zones costaneres 
obertes, ha de ser tractada fins a uns límits definits de qualitat. 

Pels petits nuclis poblacionals de menys de 2000 habitants equivalents, la Directiva 
Europea no estableix uns límits numèrics de concentració o percentatges de reducció, sinó que 
simplement afirma que s’ha d’aplicar un tractament adequat: aquell que, després de vessar-lo, 
permet respectar els objectius de qualitat del medi receptor. 

A la figura 8 es representen aquests paràmetres que caldrà exigir a l’aigua efluent de 
l’EDAR, ja sigui per concentració de contaminants o per percentatge de reducció de la 
presencia dels mateixos.  La taula ha estat elaborada a partir dels articles 4 i 5 de la Directiva 
Europea 91/271/CE. 

Paràmetre Concentració Percentatge 
de reducció 

DQO < 25 mg/l 79-90 
DBO5 < 125 mg/l 95 
MES < 35 mg/l 70-90 

Nitrogen total < 15 mg/l 80 
Fòsfor total < 2 mg/l 70-80 

Figura 8. Requisits dels vessaments al medi procedents d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals segons la 
directiva Europea 91/271/CE. Les limitacions pel fòsfor total i pel nitrogen total nomes s’apliquen a zones 

sensibles i els límits varien en zones de població a partir de 100.000 habitants 

  



Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors del nucli de Garriguella 
Memòria.   

10 
 

4.- Estudis bàsics per a la selecció d’alternatives 

4.1.- Climatologia 
El clima de l’Alt Empordà és Mediterrani Litoral Nord a la part oriental de la comarca, 

Mediterrani Prelitoral Nord a la zona central i Mediterrani Prepirinenc Oriental a l’extrem més 
occidental. La distribució de la precipitació és irregular amb un total anual escàs. Aquesta 
precipitació mitjana no arriba als 500 mm anuals. La temperatura mitjana als mesos d’hivern 
oscil·la entre 8 i 10ºC amb certa probabilitat de glaçada, mentre que a l’estiu és entre 21 i 24ºC 
el que proporciona una amplitud tèrmica considerable.  

4.2.- Topografia 
La realització d’un aixecament topogràfic acurat i precís és requisit indispensable per 

evitar dificultats en passos posteriors durant l’execució del projecte.  

Degut al fet que en la realització del present projecte no es disposen dels mitjans 
necessaris per dur a terme un aixecament topogràfic, s’ha hagut de recórrer a altres mètodes 
per a proporcionar una idea prou realista de l’emplaçament de les obres. Per tant, s’utilitzaran 
els recursos proveïts per les institucions competents com l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC). 

La topografia utilitzada per la redacció del present projecte és la cartografia 1:5000 
digitalitzada de l’ICC, que està disponible gratuïtament al seu lloc web (www.icc.cat). En 
concret, la base topogràfica 1:5000 utilitzada es tracta dels fulls 310-80 i 311-80 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. Cal dir que existeix una cartografia topogràfica a escala 1:1000, tot i 
que només treballa en la zona urbanitzada del municipi, i l’estació depuradora haurà d’estar 
relativament apartada d’aquest. Per tant, es desestima treballar amb aquesta topografia. 

4.3.- Geologia i geotècnia 
S’han distingit 2 nivells geotècnics: el sòl de cultiu i quaternari superficial i el substrat 

terciari de gresos i margues.  

 Sòl quaternari al·luvial: La parcel·la sobre la que s’ha de construir la depuradora es 
troba sobre la terrassa al·luvial, formada per graves, sorres i lutites.  Segons es va 
poder observar a la visita de camp, hi ha aproximadament mig metre de terra vegetal a 
tota la parcel·la. Sota d’aquesta es considerarà ja la capa al·luvial, formada per graves 
amb matriu sorrenca. Aquesta capa tindrà, segons els mapes geològics, una potència 
de 1-2 metres. Donat l’alt contingut en terra vegetal, aquests materials no es 
consideren aptes per a fonamentacions, ni per ser utilitzats en terraplens.  

 Substrat terciari: Es localitzarà sota la capa de la terrassa al·luvial. Està format per 
gresos i conglomerats organitzats en una seqüència granocreixent i estratocreixent en 
el seu tram superior. Tenen una potència màxima de 270 metres segons els mapes 
geològics, que conferiran una bona base per a la terrassa al·luvial.  

 

A partir de les observacions fetes i de la comparació d’aquestes amb sòls de similars 
característiques, s’ha obtingut una aproximació de les característiques geotècniques del sòl. En 
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la taula següent es presenten les dades a partir de les quals es realitzarà el càlcul de les 
estructures de contenció, cimentació i terraplens necessàries. 

Paràmetre geotècnic Valor 
Densitat aparent (𝜸𝜸𝒂𝒂𝒂𝒂) 1,5 T/m3 

Angle de fregament intern (∅) 25º 
Cohesió (C) 2 kg/cm2 

Resistència no drenada (Cu) 0,3 kg/cm2 
Mòdul elàstic (E) 39 kg/cm2 

Figura 9. Taula resum de les propietats geotècniques del sol tipus. 

Cal afegir que serà fonamental que abans d’iniciar l’obra es realitzi un estudi geotècnic 
més rigorós, per tal de confirmar les hipòtesis elaborades en aquest projecte, o bé corregir-les 
en cas necessari. 

4.4.- Estudi d’inundabilitat 
Tota la informació sobre la que es treballa en aquest apartat està extreta de l’Agència 

Catalana de l’Aigua, en concret dels documents de l’avaluació preliminar del risc d’inundació al 
districte de la conca fluvial de Catalunya. La Directiva 2007/60/CE transposada a la legislació 
espanyola mitjançant el RD 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, 
considera necessària l'elaboració de plans de gestió del risc centrats en la prevenció, la 
protecció la preparació i millora de la resiliència davant d’episodis d’inundacions, que s’hauran 
de realitzar tenint en consideració les característiques de cada zona. Aquests plans, en els 
quals han de participar diversos agents, han d'estar redactats abans del 22 de desembre del 
2015, i requereixen que s’elabori de forma prèvia una avaluació preliminar del risc 
d’inundacions i es generin els mapes de perillositat i de risc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Estudi d’alternatives 
Durant els annexes 8, 9 i 10 es presenten els estudis d’alternatives que s’han realitzat 

en el present projecte per tal d’arribar a la millor solució en quant a actuació, localització i 
tractament de les aigües residuals del nucli. 

Figura 10 . Estudi de la inundabilitat amb periode de retorn de 500 anys. 
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La metodologia seguida en cada un dels estudis ha estat similar i s’ha basat en un 
anàlisi multicriteri on per mitjà de diferents criteris es van avaluant les diferents alternatives 
que es proposen en un inici amb l’objectiu de sistematitzar el procés de decisió. 

5.1.- Estudi de les alternatives d’actuació 
A continuació, es valoraran les alternatives d’actuació possibles pel sanejament del 

nucli de Garriguella. Tal com s’ha comentat a la introducció de l’annex, les opcions que es 
plantegen són les de connectar la xarxa de sanejament existent amb un altre nucli proper i 
amb un tractament adequat ja existent, planificar una xarxa de sanejament que tracti les 
aigües de dos o més nuclis propers, o planificar una que només tracti les aigües residuals de 
Garriguella. 

Es descarta la connexió a una EDAR existent pels següents motius: 

 Vilajuïga: La connexió a aquesta depuradora implicaria augmentar el cabal de disseny 
d’aquesta. Tot i que part de les aigües residuals del municipi es tracten a Peralada, 
l’altra part que s’aboca directament es podria enviar. Tot i així, la depuradora de 
Vilajuïga no permetria donar una qualitat adient a l’efluent. 

 Peralada: Es descarta també aquesta connexió degut al mateix motiu que l’anterior, 
l’efluent no tindria les reduccions adients per ser abocat. 

Això ens deixa amb les següent alternatives: 

 Alternativa 1: Construcció d’una EDAR pels municipis de Garriguella, Rabós, Mollet de 
Peralada i Vilamaniscle. 

 Alternativa 2: Construcció d’una EDAR pels municipis de Garriguella, Pau i Pedret i 
Marzà 

 Alternativa 3: Construcció d’una EDAR pel municipi de Garriguella. 

Finalment, un cop definits els criteris, la valoració de les alternatives mitjançant aquests i 
el pes específic en la decisió final de cadascun d’ells, s’obté el valor final de la decisió per cada 
alternativa.  

La següent taula mostra la matriu final de l’anàlisi multicriteri. 

Criteri Pes 
específic 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Econòmics 40 27,1 29,4 34,4 
Inversió en col·lectors 15 2,1 4,35 15 
Inversió en línies de tractament 10 9,95 10 6 
Costos d’explotació 15 15 15 13,35 

Tècnics 40 22,8 26,3 38,9 
Laminació del factor 
d’estacionalitat 

4 4 3,28 2,88 

Dispersió del cabal d’abocament 4 2,8 2,8 4 
Fiabilitat de les instal·lacions 8 5,92 5,92 8 
Complexitat tècnica de 
construcció dels col·lectors 

12 1,68 2,28 12 

Complexitat tècnica de 12 8,4 12 12 
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construcció de la EDAR 
Ambientals 20 12 15,5 18,5 

Afecció a la població humana  5 5 5 3,5 
Afecció al medi ambient 10 3,5 7 10 
Afecció a la xarxa fluvial 5 3,5 3,5 5 

Total 100 61,9 71,2 91,8 
Figura 2. Resultat de l’anàlisi multicriteri per a les alternatives d’actuació. 

5.2.- Estudi d’alternatives de localització 
Per tal d’escollir la localització de l’EDAR s’han valorat les següents alternatives: 

 Alternativa A: Situada a la zona més occidental del municipi just en un punt 
d’abocament d’aigües residuals. 

 Alternativa B: És la més centrada de les tres alternatives i situada a prop d’un 
punt d’abocament i de bombament. 

 Alternativa C: Es tracta de la més apartada del nucli urbà tot i que és la que té 
una diferència de cota més favorable de totes les altres alternatives. 

A la següent figura es pot veure la mateixa imatge però en format topogràfic on es pot 
apreciar l’orografia del terreny. 

 

Figura 13. Alternatives de localització per a al EDAR de Garriguella. 

Un cop presentats els criteris de valoració estudiats i els seus pesos específics a 
continuació es recullen els resultats obtinguts. 

Criteri Pes 
específic 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Econòmics 40 33 39,3 22,3 
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Cost dels col·lectors 15 15 14,25 9,15 
Moviment de terres  10 6,6 10 4,3 
Expropiacions 15 11,4 15 8,85 

Tècnics 40 36,7 40 36,7 
Condicionants geotècnics 15 15 15 15 
Inundabilitat 10 10 10 10 
Accessibilitat 15 11,7 15 11,7 

Ambientals 20 15 15 20 
Impacte visual i acústic  10 6 7 10 
Afecció als habitants 10 9 8 10 

Total 100 85 94 79 
Figura 4. Resultat de l’anàlisi multicriteri per a les alternatives de localització. 

 Aquest anàlisi multicriteri s’ha acompanyant amb un anàlisi de sensibilitat que està 
explicat i detallat a l’annex 9 que ratifica l’elecció presa. 

5.3.- Estudi d’alternatives de tractament 
L’estudi de les alternatives d’aquest projecte s’ha fet mitjançant la metodologia de 

l’anàlisi multicriteri. Amb l’anàlisi multicriteri s’ha perseguit l’objectiu de sistematitzar el 
procés de decisió dels diferents paràmetres o criteris que es van considerant i plantejant entre 
les diferents alternatives proposades. 

Per a la realització de l’estudi comparatiu de les alternatives de tractament s’han 
seguit les directrius marcades per Ramón Collado Lara al seu llibre Depuración de aguas 
residuales en pequeñas comunidades, en concret les indicacions donades al capítol 11 
titulat Criterios de selección de alternatives de depuración (pàgines 103-127), a més a 
més del coneixement obtingut durant l’estudi de tota la carrera amb assignatures relacionades 
amb el tema. 

Els aspectes a considerar, per a cada alternativa, es valoren amb xifres ja siguin unitats 
de mesura (m2/hab, euros/hab, euros/hab·any, litres fang/m3, etc.) o apreciacions 
adimensionals (ex: poc freqüent, raonablement freqüent, freqüent, molt freqüent). 

Aquestes valoracions es traduiran a una puntuació entre 0 i 10 per facilitar el recompte 
final dels aspectes favorables i desfavorables de cada un dels tractaments preseleccionats, i 
s’expressaran en matrius parcials de selecció individuals per a cada criteri. 

Finalment, el resultat de la valoració es presenta en una matriu final de selecció on es 
resumeixen tots els aspectes considerats i les seves valoracions. Dins d’aquesta matriu 
s’assignen diferents pesos parcials a cadascuna de les variables analitzades, segons les 
circumstancies especifiques de la zona d’estudi. 

Amb els criteris de valoració estudiats i els seus pesos específics a continuació es 
recullen els resultats obtinguts. 

Criteri Pes  Turba Aiguamolls F. verd Aireig Llac. 
Ae. 

Llac. 
Fac. 

Llac. 
Ana. 

Econòmics 40 338 333 203 263 358 330 373 
Superfície 15 150 120 15 150 120 105 135 



Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors del nucli de Garriguella 
Memòria.   

15 
 

Construcció 12,5 75 88 75 25 113 100 113 
Explotació 12,5 113 125 113 88 125 125 125 
Tècnics 30 240 260 280 160 250 250 230 
Construcció 10 90 100 100 50 80 80 80 
Explotació 10 80 90 90 30 100 100 100 
Rendiments 10 70 70 90 80 70 70 50 
Ambientals 30 230 230 230 200 200 200 200 
Estabilitat 10 60 60 80 60 50 50 50 
Impacte 10 70 70 50 70 60 60 50 
Fangs 10 100 100 100 70 90 90 100 
Total 100 81 82 71 62 81 78 80 

Figura 13. Resultat de l’anàlisi multicriteri de les alternatives de tractament. 

Aquest anàlisi multicriteri s’ha acompanyant amb un anàlisi de sensibilitat que està 
explicat i detallat a l’annex 10 que ratifica l’elecció presa. 

 

6.- Solució adoptada 

6.1.- Línia de tractament 
La línia de tractament proposada per a tractar les aigües residuals generades al nucli urbà 

de Garriguella consta dels següents elements: 

 Col·lector fins a l’EDAR 
 Pretractament (tamisat) 
 Tractament Primari amb un tanc Imhoff 
 Tractament Secundari amb aiguamolls construïts 

6.2.- Breu descripció del sistema de depuració proposat 
Les aigües arriben a l’EDAR mitjançant un col·lector que l’enllaça amb la xarxa de 

sanejament actual. Un cop entren a l’EDAR reben el pretractament mitjançant l’arqueta de 
desbast de gruixuts. 

Després del pretractament l’aigua circula en direcció a un tanc Imhoff. Un tanc Imhoff 
és una fosa sèptica millorada de tal manera que es poden obtenir rendiments de depuració 
més grans. 

Després de rebre aquest tractament primari les aigües, ja parcialment depurades, 
circulen en direcció al tractament definitori de l’EDAR de Garriguella: els aiguamolls construïts 
de flux subsuperficial horitzontal. 

Els aiguamolls construïts són sistemes passius de depuració d’aigües residuals 
constituïts per llacunes o canals poc profunds, normalment de menys d’un metre, plantats 
amb espècies vegetals pròpies de zones humides, macròfits aquàtics, i en els que els processos 
de descontaminació tenen lloc mitjançant les interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els 
microorganismes, la vegetació i fins i tot la fauna. 
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Els aiguamolls construïts, també anomenats artificials i zones humides construïdes, 
imiten les condicions òptimes de tractament d’aigües residuals que poden trobar-se en un 
aiguamoll natural, però tenen la capacitat de poder ser construïts en pràcticament qualsevol 
lloc. 

 

7.- Descripció de les obres 

7.1.- Col·lector d’arribada 
L’aigua residual entra a la parcel·la on està situada l’EDAR a través de la prolongació 

del sistema de sanejament existent actualment. S’ha considerat que el diàmetre dels 
col·lectors de la xarxa de sanejament de Garriguella és de 276 mm, diàmetre que es mantindrà 
pel col·lector que connectarà la xarxa existent actualment amb l’EDAR. Pel que fa a la cota del 
col·lector, s’ha considerat que en el punt en què s’inicia el col·lector que connecta amb l’EDAR 
aquest es troba 1,5 m per sota de la superfície del terreny i amb un pendent de l’1 %. La 
longitud dels col·lectors serà de 780 m. 

7.2.- Pretractament 
A l’interior de l’EDAR s’ha decidit col·locar una arqueta que rebi a aquest col·lector i 

que, a la vegada, faci la funció de desbast de gruixuts. En aquesta mateixa arqueta s’ha 
col·locat un canonada de 200 mm de diàmetre que funcionarà com a element de regulació del 
cabal en cas d’un fort episodi de pluges; aquesta canonada està emmarcada dins del by-pass 
de l’EDAR. 

Tant davant de la reixa de desbast com de la canonada de by-pass s’instal·laran uns 
rails amb l’objectiu de poder col·locar unes comportes manuals que regulin l’entrada d’aigua a 
l’EDAR. 

7.3.- Tractament primari 
L’aigua provinent de l’arqueta de pretractament arriba al tractament primari. Aquest 

consisteix en un tanc Imhoff que disposa de dues zones diferenciades, una on té lloc la 
decantació i una altra on es produeix la digestió dels fangs que han estat decantats. 

A la primera, la de decantació, els sòlids més pesats cauen i passen a la zona de 
digestió. Els sòlids més lleugers es queden a la superfície en forma d’escuma. L’aigua residual 
travessa el compartiment sense estar en contacte amb els fangs de la zona inferior on té lloc la 
digestió anaeròbia dels fangs a temperatura ambient. Amb l’objectiu de retenir l’escuma 
s’incorpora un deflector a l’entrada per evitar que aquestes continuïn la línia de tractament.  

El dimensionament d’aquest element es troba detallat a l’annex 12 d’aquesta 
memòria, corresponent al dimensionament del procés de tractament. 
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7.4.- Tractament secundari 
El tractament secundari està format per un sistema de quatre aiguamolls construïts de 

flux subsuperficial horitzontal. En el llit de graves hi ha plantades unes espècies vegetals 
pròpies dels aiguamolls naturals (Phragmites australis). 

Els aiguamolls, tant els naturals com els construïts com els del present projecte, tenen 
una gran productivitat biològica degut a la presència d’aigua, nutrients i llum en abundància. 

La grava i la vegetació aporten superfície per a l’establiment d’una biopel·lícula 
formada per bactèries que són les encarregades de l’eliminació de matèria orgànica i alguns 
nutrients. El medi granular i els macròfits també poden absorbir i adsorbir alguns nutrients. Tot 
això fa que siguin sistemes adequats per a la depuració d’aigües residuals urbanes. 

Pel que fa als aiguamolls s’ha optat per dividir la superfície necessària per donar servei 
a l’horitzó de 2039 entre 4 aiguamolls. D’aquesta manera el que es farà és anar utilitzant tres 
aiguamolls simultàniament i deixant un en repòs fins que no es vagi assolint la població 
estimada per l’horitzó 2039. Així s’aconsegueix minvar els efectes d’haver dissenyat a 25 anys, 
fet que produeix el sobredimensionament dels aiguamolls per les condicions actuals. 

El dimensionament complert es troba detallat molt àmpliament a l’annex 12. 

7.5.- By-pass 
El by-pass està format per varies canonades de PEAD de 250 mm de diàmetre i una 

sèrie d’arquetes que permeten la seva definició. El by-pass uneix l’arqueta de desbast de 
gruixuts i l’arqueta A1 (posterior al tanc Imhoff) a l’arqueta A6, que arribar al final del procés 
saltant-se tota l’EDAR. 

7.6.- Evacuació de l’aigua depurada 
Un cop tractada l’aigua s’abocarà per gravetat al medi pel torrent col·lindant 

mitjançant un col·lector de les mateixes característiques que el d’arribada a l’EDAR. 

 

8.- Urbanització i vialitat 
A l’annex 15, corresponent a la pavimentació, urbanització i jardineria, es descriuen les 

actuacions que es portaran a terme per tal d’urbanitzar adequadament l’EDAR objecte del 
projecte. 

Es tracten els següents elements: 

 Accessos 
 Pavimentació 
 Abastament d’aigua 
 Impermeabilització 
 Subministrament elèctric i enllumenat 
 Jardineria 
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Per cadascun d’aquests elements, en funció de les seves necessitats funcionals i 
estètiques, se’n defineixen les seves característiques a l’annex esmentat anteriorment. 

8.1.- Accessos 
Fins a l’entrada del camí d’accés a l’EDAR s’arriba per la carretera C-252, 

infraestructura perfectament adequada, dissenyada i conservada que actualment es troba 
pavimentada i en molt bon estat. 

Pel que fa a l’accés directe a l’estació depuradora d’aigües residuals, actualment la 
infraestructura consisteix en un camí sense pavimentar que ha sorgit a causa de la separació 
de conreus dins la parcel·la i pel que actualment circulen tractors en època de collita. Aquest 
camí comença al final de la carreta C-252  i té una longitud de 300 m fins a la porta de l’EDAR, 
que és on acaba, ja que l’estació depuradora marca el seu nou final. L’amplada actual del camí 
és de 5 a 3 m i la seva superfície és bastant regular. 

8.2.- Pavimentació 
Dins de l’EDAR la major part del paviment està composat per llambordí prefabricat de 

formigó de color vermell - marronós les dimensions del qual són de 8x10x20 (cm). 

Pel que fa a la circulació de vehicles, es preveu que aquesta serà molt petita. Al voltant 
dels aiguamolls tan sols es preveu la circulació de vehicles en cas de catàstrofe en que es faci 
necessari actuar en els aiguamolls. Durant la resta del temps, circularan majoritàriament 
persones que, en moments puntuals, durant un carretó manual. No és necessària maquinaria 
lleugera per al manteniment diari de la planta. 

Pel que fa al tràfic de vehicles, s’ha fixat en un C4, menys de 4 vehicles pesats al dia 
segons la normativa de carreteres. No és coneix el tipus de sòl de la parcel·la on se situa l’EDAR 
i s’ha suposat que no té una qualitat suficient per tal de servir com a explanada. S’ha decidit 
utilitzar una explanada E2. 

8.3.- Aparcament 
No s’ha previst situar específicament places d’aparcament dins de l’estació 

depuradora, de totes maneres a la zona d’entrada i coincidint amb la sortida de la rampa hi ha 
suficient espai per aparcar dos cotxes i per poder donar la volta per sortir. 

8.4.- Drenatge superficial 
El drenatge es farà mitjançant un canal perimetral que rodeja tot el perímetre de la 

zona dels aiguamolls recollint l’aigua d’escorrentia provinent de la pluja. Aquest canal anirà 
tapat amb una reixeta metàl·lica. 

8.5.- Impermeabilització 
Per a la impermeabilització dels aiguamolls d’aquest projecte es farà ús de làmines 

sintètiques, Per aquest motiu s’utilitzarà una làmina de PEAD de 1 mm d’espessor, i dos capes 
de geotèxtil de 300 g/m2 col·locades per sota i sobre d’aquesta làmina, a fi de protegir-la dels 
grans angulosos. 
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9.- Expropiacions i serveis afectats 
En el corresponent annex del present projecte es troben els plànols i documentació 

específica de les expropiacions que s’han considerat necessàries. A mode de resum s’adjunta 
en la present memòria la figura següent: 

 Superfície (m2) Preu (€/m2) Cost (€) 
Expropiació definitiva 12000 0,90 10800 

Servitud de pas 3000 0,45 1350 
Ocupació temporal 2000 0,25 500 

Cost total   12950 
Figura 5. Cost de les expropiacions. 

La valoració econòmica per a l’expropiació, les servituds de pas i l’ocupació temporal 
ascendeix la quantitat de 12950€ (dotze mil nou-cents cinquanta euros). 

 

10.- Termini d’execució de les obres  
El termini d’execució de les obres, contant des de la firma de l’Acta de Replanteig fins a 

la seva finalització, s’estima en cinc mesos i una setmana. 

 

11.- Estudi d’impacte ambiental 
L’estudi d’impacte ambiental té per objecte: 

 Definir les característiques fonamentals del medi afectat, així com l’entorn 
socioeconòmic. 

 Efectuar una previsió de la naturalesa i magnitud dels impactes ambientals, econòmics 
i socials derivats de la realització i explotació del projecte, avaluant les possibles 
alternatives i escollint la solució més acurada per a minimitzar els efectes negatius 
sobre el medi. 

 Determinar les mesures correctores i restauradores concretes per a eliminar o 
minimitzar l’impacte ambiental. 

La metodologia emprada per a realitzar aquest informe es pot englobar en tres fases que 
es descriuen a continuació: 

 Consulta bibliogràfica de l’àmbit d’estudi (principalment llibres i pàgines electròniques 
dels organismes oficials i temàtiques varies). 

 Treball de camp amb la finalitat de reconèixer la zona i fer un anàlisi dels principals 
usos del sòl i de la vegetació existent. 

 Elaboració de l’Informe. 

També s’han previst uns criteris de disseny i unes mesures correctores a aplicar en funció 
de la fase del projecte encaminats a minimitzar qualsevol impacte associat a l’obra. 
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A l’annex 21 de la present memòria es troba l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte 
constructiu de l’EDAR de Garriguella. 

 

12.- Estudi de seguretat i salut 
En conformitat amb el contingut del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre i el 

84/1990 de 19 de gener, el present projecte inclou un estudi de Seguretat i Salut que estableix, 
durant l’execució de l’obra, les previsions en prevenció d’accidents i malaies laborals, així com 
les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment així com les instal·lacions 
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. Aquest document consta de memòria, plans, 
plec de prescripcions i pressupost, i servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa 
constructora per a dur a terme les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

 

13.- Disposicions administratives 

13.1.- Període de garantia 
El període de garantia de les instal·lacions a construir serà d’un (1) any comptat a partir 

de la data de la recepció provisional de l’obra, considerant-se aquest període de temps el 
suficient per a poder observar el seu comportament i solucionar qualsevol deficiència que es 
pogués manifestar. 

13.2.- Revisió de preus 
Tanmateix, quan el desenvolupament de l'obra impliqués el dret del Contractista a una 

possible revisió de preus, s'atendrà a la legislació vigent: 

 Decret llei de 4 de febrer nº 2/64 (B.O.E. 6 de febrer)."Contratos de Obras del Estado y 
Organismos Autonomos", Clàusules de revisions de preus. 

 Decret de 8 de febrer nº 222/64 (B.O.E. 10 de febrer), formules per calcular els 
coeficients de revisions de preus dels contractes d'obres depenents del Ministeri 
d'Obres Públiques. 

 Ordre Ministerial de 26 de març (B.O.E. 9 d'abril), inclusió de clàusules de revisió de 
preus en contractes d'obres. Apartat 7 modificat per l'Ordre de 28 de març de 1967 
(B.O.E. de 8 d'abril). 

 Decret de 28 de desembre nº 3650/70 (B.O.E. 29 de desembre de 1970), pel que 
s'aprova el quadre de fórmules generals de revisió de preus dels contractes d'obres de 
l'Estat i Organismes autònoms. 

 Decret de 11 de maig nº 461/1971, sobre la inclusió de clàusules de revisió en els 
contractes d'obres. 

 Decret de 31 de maig nº 1757/1974, pel que es regula la revisió de preus en els 
contractes de les Corporacions Locals. 
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Es proposa com a fórmula de revisió de preus, la fórmula tipus núm. 9 de l'Annex del Decret 
3650/1970 de 19 de desembre de 1970, aplicable a obres d'abastament d'aigua,  

𝐾𝐾𝑡𝑡 = 0,33 ·
𝐻𝐻𝑡𝑡
𝐻𝐻0

+ 0,16 ·
𝐸𝐸𝑡𝑡
𝐸𝐸0

+ 0,20 ·
𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐶𝐶0

+ 0,16 ·
𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆0

+ 0,15 

essent, 
- Kt : Coeficient de revisió pel moment de l'execució t. 
- Ho : Índex de cost de ma d'obra a la data de licitació. 
- Ht : Índex de cost de la ma d'obra en el moment de l'execució t. 
- Eo : Índex de cost de l'energia a la data de licitació. 
- Et : Índex de cost de l'energia en el moment de l'execució t. 
- Co : Índex de cost de ciment a la data de licitació. 
- Ct : Índex de cost de ciment en el moment de l'execució t. 
- So : Índex de cost de materials siderúrgics a la data de licitació. 
- St : Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l'execució t. 

13.3.- Classificació del contractista 
En compliment del punt 5 de l’article 63 i de l’article 69, ambdós del “Reglamento de 

Contratación del Estado”, es proposa que la classificació que ha de ser exigida als contractistes 
per a poder presentar-se a la licitació per a l’execució de les obres projectades, d’acord amb 
l’ordre del 28 de març de 1.968 (B.O.E. núm. 78 de data 30/3/68) i la seva modificació del 28 
de juny del 1.991, sigui la següent: 

 GRUP: K (Obres especials) 
 SUBGRUP: 08 (Estacions de tractament d’aigües) 
 CATEGORIA: D (anualitat entre 360.000 i 840.000 euros) 

13.4.- Declaració d’obra completa 
A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 i la Llei de l’Obra Publica 

3/2007 es fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa 
susceptible de ser lliurada a l’ús públic general. 

 

14.- Pressupost 
El pressupost per a coneixement de l’Administració del projecte constructiu de l’EDAR i 

col·lectors del nucli de Garriguella queda desglossat a continuació: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:     594.867,47 € 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals, 
Benefici Industrial i l’ IVA , s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 

13% Despeses Generals sobre 594.867,47€   77.332,77 € 

6% Benefici Industrial sobre 594.867,47€   35.692,05 € 

Subtotal       707.892,29 € 
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21 % IVA sobre 707.892,29 €     148.657,38 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:    856.549,67 € 

A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit a l’import anterior el valor 
corresponent a les indemnitzacions per ocupació de terrenys: 

PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS      12.950 € 

PRESSUPOST DELS SERVEIS AFECTATS                0 € 

PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT         2.244,34 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ         871.744,01 € 

El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: VUIT-
CENTS SETANTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIM. 
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1.- Introducció 
En aquest annex es descriu la situació existent a nivell administratiu, de planejament i 

de legalitat vigent fins al moment de la redacció del projecte. 
 

Com a antecedents tècnics es farà servir el Programa de Sanejament d’Aigües 
Residuals Urbanes i les seves conclusions tècniques pel que fa al sanejament de petites 
poblacions com és el cas de Garriguella. 
 

Pel que fa al marc legal, es descriu el contingut del text refós de les Normes 
Subsidiàries de Garriguella  en referència al tractament de les aigües residuals del municipi. 

2.- Antecedents 

2.1.- La planificació de l’aigua 
La normativa vigent està continguda en l'Edicte de 16 de març de 1999, publicat al 

DOGC de 25 del 5 de 1999, pel qual es fa públic el text que recull les determinacions de 
contingut normatiu del Pla Hidrològic de les conques internes de Catalunya. 
 

El Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya, aprovat pel Reial Decret 
1664/1998, de 24 de juliol, pel qual s'aproven els plans hidrològics de conca (BOE núm. 191, 
d'11 d'agost de 1998), es recolza sobre unes bases tècniques. Descriu l'estat hidrològic a 1992 i 
preveu les situacions a 2002 i 2012 com a primer i segon horitzó. El Pla Hidrològic inclou el Pla 
de sanejament que, amb la mateixa filosofia, descriu una qualitat dels rius en origen (1990) i 
marca uns objectius per a la finalització del Pla. 
 

Tenint en compte la Directiva 2000/60/CE del 23 d'octubre de 2000, per la qual 
s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, es considera la 
validesa de l'actual Pla Hidrològic i es proposa una actualització i revisió de la Llei 6/1999, de 
12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua anomenada Pla de Gestió del Districte de 
Conca Fluvial de Catalunya. 
 

El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya prendrà el relleu del fins ara 
Pla Hidrològic de les Conques Internes. El seu contingut està definit per la Llei 6/1999, que des 
del moment de la seva aprovació dóna forma legal als aspectes considerats en la Directiva 
Marc. 

2.2.- El pla de sanejament 
El Pla de Sanejament, de juny de 1996, marca les directius per al sanejament d'aigües 

residuals orientades a: 
 Preveure la contaminació d'aigües superficials, subterrànies i marines posant especial 

èmfasi en la prevenció en origen. 
 Restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials. 

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

definits al Pla, abans del 31/12/2005. 

2.2.1. Contingut del pla de sanejament 

L'aigua s'utilitza en qualsevol activitat humana. L'impacte que directament o indirecta 
s'infringeix al medi hídric fruit d'aquesta activitat obliga a posar en relleu l'origen de la 
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contaminació de l'aigua i els principis de solució des de proposicions diverses però 
complementàries. Es tracta d'establir les directrius i els principis d'actuació que permetin 
d'abordar el problema. D'una banda, des de la posició dels agents contaminants de l'aigua i, 
d'altra banda, des de la posició del medi hídric receptor, ja sigui aigua continental (superficial o 
subterrània) o aigua marina. 
 

A més, tot i la necessitat de l'acció reguladora de l'Administració sobre les activitats 
potencialment contaminants de l'aigua, és sabut que la participació i la identificació dels 
usuaris de l'aigua és una peça clau per aconseguir els objectius de qualitat que s'indiquen en 
aquest Pla. 
 

La bondat de la infraestructura de sanejament urbà exhaureix pràcticament les 
possibilitats de depuració de les aigües residuals urbanes, però pot resultar insuficient per 
aconseguir els objectius de qualitat quan l'origen contaminant és un altre, o també quan 
l'usuari malbarata un recurs escàs com és l'aigua. D'aquí la importància d'aquests principis 
d'actuació, de la gestió integral del sanejament i de l'educació ambiental com a promotora de 
l'autoregulació. 
 

Els programes de desenvolupament del Pla de Sanejament són: 

 Aigües residuals urbanes (PSARU 2005). 
 Tractament de fangs de depuradores d'aigües residuals urbanes. 
 Aigües residuals industrials (PSARI). 
 Aigües residuals d’origen ramader. 
 Aigües residuals d’origen agrícola. 
 Aigües residuals per contaminació d'origen difós. 

2.3.- El PSARU 2005 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) és un 

instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya 
aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la 
definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús 
domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. El PSARU 
2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes, 
i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la 
política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que pretén aconseguir abans de l’any 
2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de 
mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. 

2.3.1. Línies d’actuació 

Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa PSARU 
2002, la diagnosi del qual s’ha concretat en diferents línies d’actuació: 
 

 Optimització d'inversions: Una observació més àmplia dels objectius finals ha de 
permetre assolir un servei equivalent o superior amb un cost suportat més assumible 
que permeti a l’Administració hidràulica de Catalunya donar compliment efectiu a les 
obligacions de sanejament, on la part destinada a l’explotació i el manteniment 
esdevingui cada vegada més substancial. 
 

 Sanejament del creixement urbà: El reforçament dels sistemes de sanejament 
obligat pels creixements urbanístics vinculats a canvis en el règim del sòl (de no 
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urbanitzable a urbanitzable) haurà d’anar a càrrec dels promotors pel que fa a la 
construcció tant del clavegueram (sanejament en baixa, de competència municipal), 
com dels col·lectors en alta i de la depuradora (en la seva magnitud), segons es recull 
en la legislació vigent. 
 

S’estableix una definició única per al terme sistema de sanejament en alta, que suposa 
la reconsideració de l’abast competencial i inversor de les infraestructures que ha de 
desenvolupar l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest sentit, les urbanitzacions de més de 
2000 h-e (habitants-equivalents) es consideren nuclis urbans convencionals, mentre que les de 
menys de 2000 podran acreditar les condicions per ser objecte de finançament fins al 31 de 
desembre de 2010, segons el recull d’actuacions no programades i candidates a la 
programació. 
 

 Ordenament d'abocaments industrials: S'incorporen els objectius de qualitat 
que van ser recollits al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials 2003 
(PSARI 2003), que conjuntament amb el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament 
(RSPS) posen a disposició de l’Agència Catalana de l’Aigua les eines que permetin de 
manera simultània el servei que una part de les depuradores públiques poden oferir 
als establiments industrials, i l’ordenament del comportament del sector industrial que 
faci compatible la seva activitat amb el primer objectiu. En aquest sentit, l’Agència ha 
de concentrar els esforços a controlar adequadament l’acompliment dels abocaments 
industrials en els sistemes públics de sanejament en dues direccions: 
 

 Polígons ja connectats: valorant la possibilitat de desconnectar la 
part industrial o la domèstica en casos d’impossibilitat d’assolir els 
objectius de qualitat del medi. 

 Noves connexions: amb les premisses del PSARI 2003 i el RSPS, 
desglossar el cost d’inversió. Inicialment, el corresponent conveni o 
figura urbanística pertinent estableix una reserva en concepte de 
“càrrega bàsica” i posteriorment un segon component associat a la 
determinació concreta de l’abocament de cada establiment en 
particular. 
 

 Reutilització d'aigües depurades: el futur Programa de reutilització (PRAC) 
assoleix un paper de complementarietat al PSARU 2005, atès que aprofitarà la tasca 
realitzada per la depuració per reduir l’impacte si finalment no s’aboca al medi, o per 
disminuir la pressió sobre els recursos de més qualitat, satisfent determinats usos amb 
aigua regenerada. 
 

 Abocament de sobreeixidors: identificació dels efectes del sobreeiximent en 
episodis de pluja intensos i inesperats per tal d’evitar l’ incompliment dels objectius de 
qualitat. Des de l’Agència Catalana de l’Aigua es promourà un futur Programa de 
prevenció d’abocaments de descàrrega de sistemes unitaris en temps de pluja 
(AntiDSU) i la redacció de plans directors de clavegueram. També s’aportaran ajuts per 
inventariar la xarxa. 

2.3.2.- Mesures d’intervenció 

La relació d’actuacions que acompanya el present PSARU 2005 és molt semblant, en 
termes generals, que l’aprovada l’any 2002 tot i que amb algunes diferències a causa de 
l’actualització de les llistes on s’han tingut en consideració les dades obtingudes a partir de la 
recent edició del document IMPRESS d’assoliment d’objectius de qualitat de masses d’aigua i 
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risc d’incompliment de la Directiva 2000/60/CE, i també respecte de la capacitat de l’Agència 
d’inversió en casos on no hi té competència (cas d’urbanitzacions, tant residencials com 
industrials). 

Així, s’han agrupat les actuacions en: 

Annex 1: Actuacions programades. El document PSARU 2005 aprovat 
provisionalment fa una reprogramació de les obres noves i relaciona ordenadament una llista 
exhaustiva i concreta d’actuacions en sistemes existents exigibles per la Directiva marc de 
l’aigua per a l’any 2015, agrupades en dos escenaris (del 2006 al 2008 i del 2009 al 2014). En 
els sistemes amb població equivalent inferior a 2000, 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 2000 habitants 
equivalents) ja reben actualment un tractament adequat. 

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

el primer escenari aquelles que siguin de compliment obligatori i afectin la contaminació 
concreta del medi i alguns usos prioritaris. 

 
L’ordre implícit considerat en la relació d’actuacions i la seva programació obeeix a: 
 

 Actuacions en execució. 
 Actuacions en relació amb incompliments (o en risc d’incompliment) de totes les 

obligacions legals. En concret els biològics per als sistemes de més de 2000 habitants 
equivalents i tots els tractaments adequats per als sistemes de menys de 2000 
habitants equivalents. 

 Prevenció de masses d’aigua que cal protegir. 
 Actuacions de reducció de la presència d’amoni als rius. 
 Actuacions amb compromisos de finançament de fons europeus. 
 Actuacions correctives de sistemes en servei. 
 Obres de millora per a la gestió dels fangs. 
 Actuacions noves de més a menys impacte sobre el medi. 

 
L’Agència prioritzarà l’execució de nous sistemes de sanejament, sempre que existeixi el 

compromís explícit de l’Administració local, la qual se’n responsabilitzi com a ens gestor. En 
cas de coincidència temporal de dues actuacions, l’Agència impulsarà amb més celeritat la 
resolució de la que tingui al darrera una administració actuant executiva. 
 

Les actuacions derivades de l’explotació i el manteniment dels sistemes de sanejament 
que tinguin cabuda a la partida de reposició i millores seran executades per aquesta via. 

 
Annex 2: Actuacions candidates. Es tracta d'actuacions que, després d'haver estat 

preses en consideració, resten com a candidates a ésser incorporades en el Programa. Es tracta 
principalment d'actuacions en urbanitzacions que van aparèixer al PSARU 2002 i que 
corresponen a sistemes de sanejament de menys de 2000 habitants equivalents. 
 

Per últim, el PSARU 2005 opta per no considerar les actuacions següents: 
determinades actuacions que anaven destinades a resoldre el sanejament d'activitats 
econòmiques concretes d'interès particular, actuacions derivades d'una intervenció 
administrativa insuficient, i actuacions que no suposen millores per al medi i que, en algun cas, 
són alternatives a una actuació ja programada. 
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Cal tenir present que els programes, tot i ordenar la conducta de l'Administració, han 

de tenir un grau de flexibilitat suficient que els permeti adaptar-se a les necessitats i les 
exigències de l' interès públic. Per aquest motiu, l'article 25 del text refós en matèria d'aigües  
de Catalunya preveu un procediment per a la no execució d'obres i actuacions previstes en la 
planificació hidrològica i per a la incorporació d'obres i actuacions no considerades. 

2.3.3.- Conca de la Muga 

La informació relativa a la conca de la Muga la podem trobar a la pàgina electrònica de 
la Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, en la qual es descriu la situació 
actual a la conca en qüestió, les actuacions que s’estan fent, i les actuacions que cal fer en un 
futur. En aquest sentit, descriu aquells sistemes en els que encara està per resoldre el 
sanejament de les aigües, i per a cada un d’aquests, a partir d’un sistema de decisió definit per 
l’ACA, s’ha determinat si es connecten les aigües a un sistema de tractament ja existent o bé, 
es construeix una nova EDAR. 
 

Dins d’aquest sistema de decisió es defineix l’actuació per al tractament de les aigües 
residuals del municipi de Garriguella. 

3.- Marc legal. Text refós de les Normes Subsidiàries de l’any 2005 
Pel que fa referència al document d’aprovació inicial de les Normes Subsidiàries de 

Garriguella especifica que el nucli principal del municipi no disposa de depuradora. Pel que fa 

al nucli de Garriguella  diu que actualment avoquen les aigües residuals al Torrent de Sant 

Joan, sense cap mena de tractament. Igualment especifica que l’Agència Catalana de l’Aigua ha 

fet un estudi de sanejament del nucli on ha conclòs amb la programació de la construcció 

d’una EDAR pel nucli de Garriguella en el marc d’actuació 2009-2014. 

4.- Fonts d’informació  
Agència Catalana de l’Aigua per la planificació de les aigües residuals i sobretot pel 

PSARU 2005. 
 
Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (Departament de Territori i 

Sostenibilitat) per al terme municipal de Garriguella mitjançant un text refós de les Normes 
Subsidiàries (2005) 
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1.- Introducció 
En aquest annex es descriu la situació actual del terme municipal fins al moment de la 

redacció del projecte. 

2.- Terme municipal de Garriguella 

2.1.- Marc territorial 
El terme municipal de Garriguella, de 21,02 km 2 , s’estén al sector nord-oriental de la 

plana de l’Alt Empordà, al punt de contacte amb els contraforts de les serres que enllacen la de 

l’Albera amb la de Rodes. És accidentat en tota la seva zona nord i est, i assoleix 314 m a la 

carena de la serra de la Baga d’en Ferran, al límit amb el terme de Llançà. Vers sud i oest el 

terreny és més planer, però lleugerament ondulat per pujols i petits serrats, com el serrat de 

Mala Veïna, prop del límit amb Peralada. La riera de Garriguella, que neix a l’extrem meridional 

de la serra de la Baga d’en Ferran, drena el sector est del terme i aflueix de nord a sud a la riera 

de Vilajuïga, ja fora del terme. El sector oest és drenat per la riera de Volterós, que davalla 

igualment de nord a sud, de la serra de la Baga d’en Ferran, i s’uneix per l’esquerra a la ja 

esmentada riera de Vilajuïga per formar la riera de Pedret. El municipi limita amb els termes de 

Vilajuïga i Llançà, a l’est, Vilamaniscle al nord, Rabós, Mollet de Peralada i Peralada, per l’oest, i 

Pedret i Marzà, al sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuació es mostra una taula que resumeix les dades bàsiques del terme 

municipal. 

Terme municipal de Garriguella 

Població (2010) 858 

Superfície (km2) 21,02 

Altitud (m) 56 

Longitud est 3º 03' 52'' 

Latitud nord 42º 20' 31'' 

Figura 1. Localització de la comarca de l’Alt Empordà i del municipi de Garriguella a l’Alt Empordà. 
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Coordenada (m) UTM (X) 504750  
Coordenada (m) UTM (Y) 4688100 

Figura 2. Resum de dades del terme municipal de Garriguella 

L’economia és de base agrària. La vinya és, de bon tros, el conreu majoritari, i, des de 

la fi del segle XIX i malgrat els estralls de la fil·loxera, l’elaboració del vi ve acompanyada de la 

fabricació de licors i d’alcohol etílic. Hi ha una fàbrica de licors, una cooperativa agrícola on 

participen la majoria dels pagesos del municipi (la garnatxa que s’hi elabora té molta 

anomenada), una altra agrupació de vinyataires i diversos cellers particulars i embotelladors. 

Des del 1998 se celebra, el Dissabte Sant, la Fira de la Garnatxa i els Brunyols. L’olivera 

desaparegué pràcticament a partir de les gelades del 1956, i també té una certa importància el 

conreu de cereals. Bona part de la muntanya era ocupada per boscos de pins i alzines (a més 

de matoll i garriga), i l’explotació del bosc havia estat fins a temps moderns una activitat 

rendible. Els incendis, però, han delmat el bosc, raó per la qual s’han realitzat reforestacions. 

Del 1984 al 1987 hi funcionà el primer parc eòlic de l’Estat espanyol. El turisme ha motivat la 

creació d’establiments comercials vora la carretera i la construcció d’algunes urbanitzacions, 

com ara el Vent de l’Empordà i la Vinya de Prop. 

Finalment, per arribar només hi passa la C-252 a la qual s’hi accedeix des de la N-260 

que connecta Besalú amb Portbou. 

2.2.- Climatologia 
El clima de l’Alt Empordà és Mediterrani Litoral Nord a la part oriental de la comarca, 

Mediterrani Prelitoral Nord a la zona central i Mediterrani Prepirinenc Oriental a l’extrem més 

occidental. La distribució de la precipitació és irregular amb un total anual escàs. Aquesta 

precipitació mitjana no arriba als 500 mm anuals. La temperatura mitjana als mesos d’hivern 

oscil·la entre 8 i 10ºC amb certa probabilitat de glaçada, mentre que a l’estiu és entre 21 i 24ºC 

el que proporciona una amplitud tèrmica considerable.  

2.3.- Topografia 
 Existeixen dues rieres que travessen el Garriguella de nord a sud essent la més oriental 

on s’aboquen les aigües grises del municipi, a més a més de ser conductores de l’escorrentia 

superficial quan plou. 

 Pel que fa a l’orografia, Garriguella està inclinada cap a la seva vessant sud, ja que es 

troba al peu del massís de l’albera. 

2.4.- Vegetació i conreus 
L’evolució dels usos del sòl en el període 1987-2002 posa de manifest com s’han anat 

consolidant els nuclis urbans i les zones industrials. També s’ha donat un procés 

d’artificialització del sòl amb l’increment de la superfície destinada a infraestructures viàries. 

En contraposició, la major extensió és ocupada per bosquines i prats, dominades 

principalment per matollars (estepars i brolles), i en menor superfície llistonars (prats secs de 

Brachypodium retusum) i pradells terofítics, matollars de tomaní (Lavandula stoechas), i 

bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea). 
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Segueixen en representativitat els conreus herbacis extensius de secà, els conreus 

herbacis intensius (sobretot de cereals i farratges) i els de regadiu. Destaquen sobretot les 

extensions de vinyes i olivera.  

Tanmateix, també hi són importants les àrees de regadiu que es beneficien dels canals 

de reg de la riba esquerra de la Muga. En aquest sentit, els conreus de regadiu han anat 

guanyant superfície des de la construcció de l’embassament de Boadella (1964), que ha regulat 

el cabal circulant de la Muga permetent disposar d’aigua de reg en les estacions en què no era 

disponible. 

Els boscos són majoritàriament d’esclerofil·les, principalment de suredes (Quercus 

suber) i, en menor representativitat, d’alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) i garriga 

(Quercus coccifera). A les zones de més latitud els boscos dominants són els caducifolis, 

corresponents majoritàriament a les rouredes de martinenc (Quercus sp.). En canvi, en les 

zones més planeres els boscos predominants són aquells formats per pinedes, principalment 

de pi blanc (boscos aciculifolis), que han anat substituint les vinyes i la resta de conreus de 

secà. 

2.5.- Distribució urbanística 
El municipi de Garriguella queda separat en dos blocs: Baixa Garriguella i Garriguella 

(Noves) 

 BAIXA GARRIGUELLA 

Aquest fou el primer nucli habitat – no se’n sap res dels seus inicis. Resten d’aquell 

temps uns murs i les bases d’unes torres visibles que encerclaven uns antic habitatges. Està 

situat entre les cruïlles de les carreteres que porten a Peralada i Capmany, anomenada “La 

Periguilla”. 

Hi ha les restes de l’antiga capella de St. Sebastià – segle XVI – de la qual actualment 

només en resta un arc lateral, en part reconstruït.  Passejant pels seus carrers comprovarem 

que la majoria dels seus habitatges són del s. XVI i XVII, d’estructura d’època amb cellers als 

baixos. 

Cal esmentar algunes portalades de pedra amb les seves dates de construcció. Hi 

queda en peu un antic molí de vent – s. XVI-XVII – amb una torre tronco cilíndrica, ben 

conservada i un dels poc que es conserven a l’Empordà. El mas N’Hortús – s. XVI – és un bon 

exemple d’arquitectura popular d’aquestes contrades.  

 GARRIGUELLA (NOVES) 

És el nucli més poblat sorgit a l’entorn de l’antiga Església romànica de Sta. Eulàlia – s. 

IX-X –. D’aquesta església romànica, ara, en queda una part visible des de del darrera de 

l’actual Església parroquial de Sta. Eulàlia que es va bastir el s. XVIII. Al costat de llevant hi 

havia el Cementiri parroquial. 

La major part de les cases d’aquest indret de Noves són del segle XVIII – XIX. Als baixos 

hi ha els cellers i l’entrada pels estris dels conreus i del bestiar, amb patis al darrera. 
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A finals del s. XIX els “Americanos” feren un parc a l’indret de la font de St. Nassari on 

hi queden encara les restes de l’antiga capella del s. XIII. Durant aquest període es delimitaren 

els principals carrers del poble. 

2.6.- Equipaments i activitats 
 El municipi de Garriguella disposa de tot tipus d’equipaments. D’educatius disposa de 

llar d’infants, CEIP i IES; d’esportius disposa d’una pista esportiva; de culte l’Església de Santa 

Eulàlia de Noves i el Santuari de la Mare de Déu del Camp. També de biblioteca pública, alhora 

d’un dispensari mèdic tot i que el CAP més proper es troba a Peralada i l’hospital a Figueres. 

3.- Sanejament actual 
L’actual xarxa de sanejament, és de tipus unitari i recull les aigües de tot el municipi. Per ser de 

tipus unitari tant recull aigües pluvials com residuals i les aboca directament al torrent del Rec 

de les Fonts i al la riera de Garriguella sense cap tractament previ. Cal destacar que una part 

del sanejament del municipi es bomba cap a l’estació depuradora de Peralada. 

 

Figura 3. Xarxa de sanejament actual. 

 

 

Punts d’abocament al medi 

Punt de bombament 
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1.- Introducció 
Per tal de realitzar un correcte disseny d’infraestructures de sanejament és fonamental 

realitzar una correcta estimació de les taxes de població previstes per al territori d’estudi. En el 

cas de depuradores d'aigua residual, la vida útil de la instal·lació es considera de 25 anys. Per 

tant, l'any horitzó per aquest projecte serà el 2039. Una vegada obtinguda la població 

previsible per l'any horitzó es dissenya l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) 

mitjançant l'ús d'uns valors de població equivalent, el cabal d'aigua residual a tractar i la seva 

qualitat. 

En aquest annex es realitza un estudi demogràfic per tal de determinar la població del 

nucli de Garriguella en un escenari futur, en concret per l’any 2039. D’aquesta manera es 

podran definir les bases pel dimensionament i disseny de l’EDAR i els corresponents col·lectors 

del nucli. 

Tal com s’especificarà al final de l’annex, les fonts d’informació emprades per tal de 

dur a terme l’estimació de la població futura han estat: les Normes Subsidiàries (NS) 

Garriguella, l’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i l'Institut Nacional d'Estadística 

d’Espanya (INE). 

2.- Població permanent 

2.1.- Evolució demogràfica 
La població del municipi ha anat variant tal i com mostra la següent taula. 

Any 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Població 658 687 726 718 725 702 717 735 

Any 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Població 731 795 821 825 858 863 874 864 

Figura 1. Taula amb les dades demogràfiques de Garriguella. 

 Els valors de la taula poden representar-se gràficament per facilitar la seva visió global. 

 

Figura 2. Gràfic de la evolució demogràfica. 
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Amb els valors de població permanent del municipi podem obtenir paràmetres de 

creixement relatiu entre períodes quinquennals de cara a obtenir la població futura. 

Quinquenni Taxa de creixement relatiu (%) 

1998-2003 1,30 
2003-2008 3,18 
2008-2013 1,03 

Figura 3. Creixements relatius quinquennals demogràfics de Garriguella. 

2.2.- Previsió demogràfica a l’any de disseny. 
Per calcular la població a l’any horitzó es fa servir la següent fórmula de projecció de 

població: 

𝑃𝑖+𝑗 = (1 + 𝑟)𝑗 · 𝑃𝑖  

On: 
𝑃𝑖: Població a l’any i. 
𝑃𝑖+𝑗: Població a l’any i+j. 

𝑟: taxa de creixement anual. 

El valor de la taxa de creixement anual per als futurs 25 anys ha estat el de l’últim 

quinquenni donat que no es preveu un elevat creixement demogràfic, i s’observa que tampoc 

no és un creixement gaire elevat en aquest quinquenni. 

𝑃2039 = (1 + 0,0103)25 · 864 = 1117 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 

3.- Població estacional 
El resultat anterior correspon a la població empadronada. D’altra banda, cal considerar 

la població estacional per al dimensionament de la EDAR, entenent població estacional com 

aquella que va a temporades, és a dir, la gent considerada a la població estacional és aquella 

que té una segona residencia. 

Segons les dades de l’IDESCAT sobre els tipus d’habitatge de Garriguella corresponents 

a l’estudi realitzat l’any 2001, el 75,7 % dels habitatges corresponien a primeres residències o 

habitatges principals, el 20,6 % eren considerats secundaris i el 3,7 % restant eren habitatges 

buits. 

Si es fa una visita al poble, es parla amb la gent i amb l’ajuntament, s’observa que 

aquest 20% de segones residències és totalment nul. L’estudi era del 2001 i ha quedat 

totalment desfasat. Per aquest motiu no es considerarà l’existència de població estacional al 

projecte. 

4.- Població industrial 
Garriguella es tracta d’un municipi majoritàriament agrícola (vinyes i una cooperativa 

vinícola) tot i que existeixen altres indústries: 

 Vuit cases rurals amb capacitat per a 100 persones en total. 
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 Un hotel amb capacitat per a 22 persones. 

 Un càmping amb capacitat per a 410 persones. 

Degut al context socioeconòmic i que les dades mostren la hipòtesi d’estanqueïtat del 

municipi se suposaran constants aquests negocis. 

5.- Resum de població 
 Per tal de projectar de forma còmode i tenir la informació necessària accessible de 

forma ràpida, es presenta la següent taula resum amb les dades dels anteriors apartats. 

 Any inicial (2014) Any de disseny (2039) 

Població permanent 864 1117 
Població estacional 0 0 
Població industrial 532 532 

Població total 1396 1649 
Figura 4. Taula resum de les dades demogràfiques actuals i futures de Garriguella. 

6.- Fonts d’informació emprades. 
 Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (Departament de Territori i 

Sostenibilitat) per les Normes Subsidiàries de Garriguella. 

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) per les dades de població de Garriguella i 

per les característiques dels habitatges i Institut Nacional d’Estadística d’Espanya (INE) per les 

dades de població. 
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1.- Introducció 
Per tal de dimensionar correctament una estació depuradora d’aigües residuals és 

necessari conèixer els cabals que rebrà i les carregues contaminants que aquesta haurà de 

tractar. 

Aquest annex dóna resposta a aquests interrogants tot treballant amb dades 

obtingudes de les Normes Subsidiàries de Garriguella i de l’ Institut Nacional d’Estadística. 

Aquestes dades són treballades seguint les directrius establertes a les assignatures 

d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 

2.- Dotació 

2.1.- Dotació actual 
Segons les dades obtingudes des de l’ajuntament, el consum mig per a us domèstic a 

tot el municipi és de 226 litres per habitant i dia i, a més a més, se sap que el rendiment mig 

del servei d’abastament d’aigües és del 66%. Per aquest motiu, el volum mig d’aigua que 

realment arriba als habitants és de 150 litres per habitant i dia. Aquest valor no reflexa el 

consum real, ja que SOREA (l’empresa que s’encarrega de l’abastament en alta de Garriguella) 

proporciona aproximadament 800 litres per persona i dia. Aquesta diferència tan gran és 

deguda al volum d’aigua destinat a les industries: tant al conreu al voltant del terme municipal 

com al càmping. 

És per això que s’ha optat per fer servir un valor típic per a zones amb densitat de 

població baixa, que són 250 litres per persona i dia. 

2.2.- Dotació de l’any de disseny 
L’enquesta sobre el subministrament i sanejament de l’aigua a Espanya feta per l’INE a 

l’any 2009 conclou que la tendència és la d’anar disminuint el consum domèstic d’aigua 

potable. Això pot ser degut al factor d’educació i sensibilització de la societat enfront del 

consum d'aigua, i els intents de la població de l’ús d’electrodomèstics que disminueixin el seu 

consum. Aquestes campanyes globals de conscienciació sobre el problema de l'aigua s'espera 

que tinguin un efecte de reducció, o com a mínim de estabilització de la demanda d'aigua 

urbana. Per aquesta raó, es calcula que la demanda d'aigua es mantindrà estable gràcies als 

plans d'estalvi, i s'espera que en un futur la dotació d'aigua seguirà essent de 250 litres per 

habitant i dia. 

3.- Càlcul dels cabals 
Per tal de facilitar la comprensió del següent apartat, a continuació es redacten una 

sèrie de definicions dels termes i conceptes que s’utilitzaran a partir d’ara: 

Cabal d’abastament: Com s’ha especificat en l’apartat anterior d’aquest annex, el 

cabal d’abastament s’ha estimat, degut a la falta de dades fiables i congruents, en 250 

l/hab·dia. 
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Cabal mitjà diari de disseny (QMD): és el cabal mitja diari de les aigües residuals 

(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector existent i es tracten a la planta depuradora 

en temps sec. S'expressa en m3/d. 

Cabal mitjà horari de disseny (QMH): és el cabal mitjà horari de les aigües 

residuals (urbanes més industrials) que circulen pel col·lector existent i es tracten a la planta 

depuradora. Es calcula a partir del cabal mitjà diari de disseny, es a dir, QMD/24. S'expressa en 

m3/h. 

Cabal punta horari de disseny (QPH): és el cabal màxim que, en un determinat 

moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant el cabal mitjà 

horari (QMH) pel factor punta, FP. Expressió proposada per Mara, continguda al capítol segon 

(pàgina 14) del llibre Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades de 

Ramon Collado Lara. El factor P fa referència a la població corresponent a cada temporada, en 

milers d’habitants. 

𝑄𝑃𝐻 = 𝑄𝑀𝐻 · 𝐹𝑃            𝑜𝑛   𝐹𝑃 =
5

𝑃0,2
  

Una forma alternativa de calcular el factor punta horari de disseny seria mitjançant la 

següent expressió, on P també representa la població a cada temporada, en milers 

d’habitants. 

𝐹𝑃 = 1 +  
14

4 +  √𝑃
 

Cabal mínim horari de disseny (QMINH): es el mínim cabal que, en un determinat 

moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal mitjà 

horari, es a dir, QMH per un factor mínim, FM. S'expressa en m3/h. 

𝑄𝑀𝐼𝑁𝐻 = 𝑄𝑀𝐻 · 𝐹𝑀            𝑜𝑛   𝐹𝑀 =
𝑃0,2

5
 

Cabal de dilució (QD): és el cabal que pot entrar a la planta depuradora en temps 

de pluja, un cop passat el sobreeixidor d’emergència situat a la capçalera. Aquest cabal rebrà 

algun tipus de tractament (pretractament). Es calcula com 5 vegades el QMH en els trams de 

gravetat i s'expressa en m3/h. 

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

3.1.- Determinació de cabals de disseny 
Per la determinació dels cabals actuals s’ha tingut en compte la població censada el 

2011 i pel càlcul dels cabals a l’any horitzó de 2039 s’han tingut en compte els càlculs 

poblacionals duts a terme en l’annex 3 d’aquest projecte, corresponent a l’estudi demogràfic. 

Es recorda que, en no haver-hi estacionalitat a la població de Garriguella, no es diferencia 

entre estiu i hivern per als càlculs dels cabals. 
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 Any actual Any de disseny 

Població (habitants)  1396 1649 
Dotació (l/hab·dia)  250 250 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 349 412 
Cabal mig horari (m3/h) QMH 14,5 17,2 
Factor punta FP 4,7 4,5 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 67,9 77,8 
Factor mínim FM 0,21 0,22 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 3 3,8 
Cabal de dilució QD 72,5 86 

Figura 1. Taula amb els valors de cabal tant per l’any actual com el de disseny. 

4.- Càlcul de càrregues contaminants 
Per tal de facilitar la comprensió del següent apartat, a continuació es redacten una 

sèrie de definicions dels termes i conceptes que s’utilitzaran a partir d’ara. Totes es poden 

trobar als apunts d’assignatures relacionades amb el tractament d’aigües residuals de 5è curs 

d’Enginyeria de Camins. 

 pH: Índex de la mesura de l’acidesa o alcalinitat d’una solució. Si les aigües residuals 

urbanes no contenen abocaments industrials sense pretractat, el seu pH oscil·la entre 

6.5 i 8.5, valors on els processos de depuració no plantegen problemes. 

 Sòlids totals (ST): Fracció en pes de matèria que resta com a residu de l’evaporació 

a 103-105ºC d'una aigua residual. Es poden classificar en dues fraccions: matèria en 

suspensió (MES) i matèria dissolta (MD). 

 Matèria en suspensió (MES): Fracció en pes de sòlids totals que queden retinguts 

en fer passar l'aigua residual a traves d'un filtre de mida de porus efectiva de 0,2 μm o 

inferior. La MES té dues fraccions: sòlids sedimentables i sòlids no sedimentables. Els 

sòlids sedimentables es defineixen com aquells que es dipositen o decanten en el fons 

d’un got de forma cònica, anomenat con Dimorf, després d’un període de 60 minuts 

de repòs. 

 Demanda bioquímica d’oxigen (DBO5): És un paràmetre de qualitat de l’aigua 

que mesura la quantitat d’oxigen consumit durant determinat període de temps per 

degradar bioquímicament la matèria orgànica present en una mostra d’aigua; així com 

l’oxigen utilitzat per oxidar la matèria inorgànica present a la mostra. Es pot afirmar 

que la DBO mesura la quantitat de matèria susceptible de ser consumida o oxidada per 

mitjans biològics present a l’aigua residual. En resum: la DBO mesura la quantitat de 

matèria orgànica biodegradable, i s’utilitza per al dimensionament de les instal·lacions 

de tractament. Es determina a partir del consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a 

20ºC, en agitació constant i en absoluta foscor durant 5 dies. 

 Demanda química d’oxigen (DQO): És un paràmetre de qualitat que determina la 

quantitat d’oxigen necessari per oxidar químicament la matèria orgànica present en 

una massa d’aigua, en unes condicions específiques d’agent oxidant, temperatura i 

temps. Es defineix com la quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i 

en suspensió, tractant una mostra amb un oxidant i en condicions establertes. En 

resum: la DQO és la mesura de la matèria orgànica, tant biodegradable com no 
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biodegradable, present en una massa d’aigua. Per aquest motiu la DQO d’una aigua 

residual és major que la DBO5. 

 Nitrogen total (N): equival a la suma de nitrogen total Kjeldhal (NTK: aquest 

paràmetre defineix el nitrogen amoniacal potencial d'una aigua, inclou el nitrogen en 

forma d’oi d'amoni (NH4+) i el nitrogen orgànic que pot transformar-se en io amoni), el 

nitrogen en forma de nitrat NO3- i nitrogen en forma de nitrit NO2-. És un nutrient. 

 Fòsfor (P): Element que es troba en les aigües en forma de fosfats o polifosfats. És 

important el seu coneixement ja que és un nutrient limitant habitualment i és un 

element decisiu en l’eutrofització de les masses d’aigües superficials. 

Es definirà també el nombre d'habitants equivalents a què ha de donar servei l'EDAR. 

S’entén per habitant equivalent (h-e) la carrega orgànica biodegradable amb una demanda 

bioquímica d'oxigen a cinc dies (DBO5) de 60 grams d'oxigen per dia. 

4.1.- Determinació de la càrrega contaminant 
Per a la determinació de la carrega contaminant no es disposa d’informació de 

campanyes  analítiques de l'aigua residual de Garriguella. Per aquesta raó, s'ha optat per fixar 

unes concentracions mitges dels diferents paràmetres indicadors de la qualitat de les aigües en 

base a les dades de l'INE per Catalunya. 

Les dades de la figura 2 es corresponen a les enquestes sobre el subministrament i 

sanejament d’aigua realitzades en el quinquenni de 2005 a 2009, ambdós inclosos. Es poden 

trobar a la pagina electrònica de l’INE, a l’apartat d’estadístiques sobre el medi ambient i al 

subapartat d’estadístiques mediambientals sobre l’aigua. 

Any DQO DBO5 Sòlids en suspensió Nitrogen total Fòsfor total 

2008 611,6 277,7 296 56,2 9 
2009 606,2 287,3 323,7 54,6 8,7 
2010 601,3 291 325,8 53,8 17,1 
2011 596,4 271,5 302,4 35,7 8,2 
2012 603,4 279,2 331,4 51,2 5,4 

Promig 603,8 281,3 315,9 50,3 9,7 
Figura 2. Concentracions mitges de les aigües residuals a Catalunya en mg/l. 

Considerant que les carregues contaminants es mantenen constants en el futur, 

s’utilitzaran els valors de les concentracions en mg/l de la figura 2 i els cabals calculats a la 

figura 1 a més a més del valor estimat de població en l’any de disseny per tal d’obtenir les 

carregues contaminants en kg/dia. Aquests valors es veuen reflectits en la figura 3. 

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

DQO 603,8 138,9 
DBO5 281,3 64,7 

Sòlids en suspensió 315,9 72,7 
Nitrogen total 50,3 11,6 

Fòsfor total 9,7 2,2 
Figura 3. Concentracions mitges i carregues contaminants de disseny. 
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Un cop calculades aquestes càrregues contaminants, es procedeix a comparar els 

valors de les cèrregues contaminants per habitant i dia amb els valors per habitant i dia 

estàndard definits a la directiva 91/271/CE. 

Paràmetre Càrrega contaminant 
(g/hab·dia) 

Càrrega contaminant 
estàndard (g/hab·dia) 

DQO 151 120 
DBO5 70,3 60 

Sòlids en suspensió 79 70 
Nitrogen total 12,6 12 

Fòsfor total 2,4 3 
Figura 4. Comparació de les càrregues contaminants amb valors típics. 

 S’observa que tot i superar valors estàndard, alguna de les variacions que presenten 

els paràmetres són acceptables. 

4.2.- Determinació dels habitants equivalents 
A la figura 5, es defineix el nombre d’habitants equivalents per l’escenari del 2037. 

Recordem que s’entén que un habitant equivalent (h-e) representa la carrega orgànica 
biodegradable amb una demanda bioquímica d'oxigen a cinc dies (DBO5) de 60 grams d'oxigen 
per dia. 

Càrrega contaminant (g/hab·dia) 70,3 
Càrrega contaminant estàndard (g/hab·dia) 60 
Població al 2039 1117 
Habitants equivalents (h-e) 1309 

Figura 5. Càlcul dels habitants equivalents per al dimensionament. 

5.- Qualitat dels efluents 
La Directiva europea 91/271/CEE de la Unió Europea sobre tractament d’aigües 

residuals especifica que l’aigua residual de totes les agrupacions urbanes de més de 2000 

habitants equivalents, o de menys de 10000 però amb vessament en zones costaneres 

obertes, ha de ser tractada fins a uns límits definits de qualitat. 

Pels petits nuclis poblacionals de menys de 2000 habitants equivalents, la Directiva 

Europea no estableix uns límits numèrics de concentració o percentatges de reducció, sinó que 

simplement afirma que s’ha d’aplicar un tractament adequat: aquell que, després de vessar-lo, 

permet respectar els objectius de qualitat del medi receptor. 

A la figura 6 es representen aquests paràmetres que caldrà exigir a l’aigua efluent de 

l’EDAR, ja sigui per concentració de contaminants o per percentatge de reducció de la 

presencia dels mateixos.  La taula ha estat elaborada a partir dels articles 4 i 5 de la Directiva 

Europea 91/271/CE. 
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Paràmetre Concentració Percentatge 
de reducció 

DQO < 25 mg/l 79-90 
DBO5 < 125 mg/l 95 
MES < 35 mg/l 70-90 

Nitrogen total < 15 mg/l 80 
Fòsfor total < 2 mg/l 70-80 

Figura 6. Requisits dels vessaments al medi procedents d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals segons la 
directiva Europea 91/271/CE. Les limitacions pel fòsfor total i pel nitrogen total nomes s’apliquen a zones 

sensibles i els límits varien en zones de població a partir de 100.000 habitants 

6.- Fonts d’informació 
Bibliografia relacionada amb les assignatures cursades a Enginyeria de Camins, Canals i 

Ports 

Council of the European Communities, 1991. Directiva del 21 de mayo sobre 

tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CE). Official Journal of the 

European Communities. L135, 40-52. 

Institut Nacional d’Estadística d’Espanya (INE) per les dades de les enquestes sobre el 

subministrament i sanejament d’aigua, que es poden trobar a la pagina electrònica de l’INE, a 

l’apartat d’estadístiques sobre el medi ambient i al subapartat d’estadístiques mediambientals 

sobre l’aigua. 
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1.- Introducció 
La realització d’un aixecament topogràfic acurat i precís és requisit indispensable per 

evitar dificultats en passos posteriors durant l’execució del projecte.  

Degut al fet que en la realització del present projecte no es disposen dels mitjans 

necessaris per dur a terme un aixecament topogràfic, s’ha hagut de recórrer a altres mètodes 

per a proporcionar una idea prou realista de l’emplaçament de les obres. Per tant, s’utilitzaran 

els recursos proveïts per les institucions competents com l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

(ICC). 

La topografia utilitzada per la redacció del present projecte és la cartografia 1:5000 

digitalitzada de l’ICC, que està disponible gratuïtament al seu lloc web (www.icc.cat). En 

concret, la base topogràfica 1:5000 utilitzada es tracta dels fulls 310-80 i 311-80 de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. Cal dir que existeix una cartografia topogràfica a escala 1:1000, tot i 

que només treballa en la zona urbanitzada del municipi, i l’estació depuradora haurà d’estar 

relativament apartada d’aquest. Per tant, es desestima treballar amb aquesta topografia. 

2.- Plànols topogràfics 
Per a la realització d’aquest projecte s’ha treballat amb plànols cartogràfics de la zona 

a escala 1:5000 publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya en format CAD. 

Encara que el nivell de detall d’aquests plànols no és suficient per a la realització de les 

obres, s’ha considerat acceptable treballar amb aquests plànols per a realitzar el projecte. En 

el moment d’iniciar-se l’obra, seria necessari realitzar un aixecament topogràfic de la zona així 

com el replanteig de les bases. 

A continuació, s’observa el nucli de Garriguella i el seu entorn més proper. 

 
Figura 1. Nucli de Garriguella i entorn més proper. 
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Pel que fa al replanteig de l’EDAR, al plànol número 5 (contingut al document de 

plànols) es presenten els punts, en coordenades UTM, més significatius per la definició 

d’ambdós elements. 
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1.- Introducció 
En aquest annex es pretén descriure les característiques geològiques dels terrenys on 

s’estudia implantar els col·lectors que recullen l’aigua de les urbanitzacions i els terrenys que 

ocuparà la planta de tractament, mencionant totes aquelles recomanacions que a efectes de 

disseny i construcció s’hauran de tenir presents. Tal i com s’indica en l’Annex 9 “Anàlisi 

d’alternatives”, la nova EDAR es pretén ubicar dins del terme municipal de Garriguella, 

juntament amb la major part del traçat dels col·lectors que es troba dins del terme municipal. 

Per aquest motiu, el present estudi geològic i geotècnic es centra en el terme municipal de 

Garriguella. 

Per tal de dur a terme les anàlisis d’aquest annex s’han consultat: 

 Mapa geològic de Catalunya i mapa hidrogeològic de Catalunya a escala 1:250000 

obtingut a l’Institut Geològic de Catalunya. 

 Mapa geològic de Garriguella a escala 1:25000. 

 Mapa geotècnic de la zona del Ter (full 25) facilitat per l’Instituto Geológico y Minero 

de España. 

 Mapa de sismicitat de la Península Ibèrica de la normativa de construcció 

sismorresistent.  

Els treballs realitzats consisteixen en una primera feina de buscar informació bàsica en els 

plànols geològics comarcals de l’Instituto Geológico y Minero de España, en els de l’Institut 

Geològic de Catalunya i en la bibliografia existent, com per exemple, la informació geològica 

de possibles projectes ja redactats al mateix terme municipal o estudis mediambientals tal i 

com ja s’ha esmentat.  

2.- Marc geològic 

2.1.- Relleu 
Amb pendents suaus, situat al peu de la serra de l’Albera, Garriguella no disposa d’un 

relleu gaire abrupte només marcat pels cursos dels torrents que evacuen aigua en moments de 

pluja. 

2.2.- Descripció geològica 
Disposant d’un mapa geològic de la zona de Garriguella a escala 1:25000 es poden fer 

primeres aproximacions prou correctes, però caldria fer un estudi més detallat de la zona on es 

treballa per contemplar possibles errades durant l’execució o vida útil. 

Es mostren dos mapes geològics. El primer pretén donar una visió general de la 

geologia de la Serra de l’Albera, mentre que el segon entra amb més detall a la zona d’estudi, 

el terme municipal de Garriguella. 

Garriguella es troba amb una geologia provinent tant del quaternari, cambro-ordovicià 

i terciari Neogen. 
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S’observa que el canvi de tipus de substrat rocós parteix Garriguella en dues parts amb 

la major part d’aquest sobre el peu de la Serra de l’Albera. 

 

  

Figura 1. Mapa geològic de la Serra de l’Albera. Escala 1:100000. 

Figura 2. Mapa geològic de Garriguella. Escala 1:25000. 
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A continuació es fa una descripció detallada dels materials que apareixen i hi tenen relació. 

 NMb: Conglomerats i gresos amb intercalacions de nivells lutítics. Els còdols provenen 

dels substrat paleozoic i són de pissarres, gresos, granitoides i quarsos. 

 Qsa: Sorres de gra fi i mitjà amb argiles i llims que engloben còdols subarrodonits 

aïllats o en nivells lenticulars. 

 Qv1g: Graves amb matriu sorrenca. Els còdols són força rodats i presenten una lleugera 

cimentació. No es reconeixen estructures tractives. 

 Qv2g: Graves i alguns blocs amb matriu sorrenca. Els còdols són rodats i presenten una 

lleugera cimentació. La superfície està afectada per fenòmens edàfics que no 

permeten observar-hi estructures internes. 

 Qc: Argiles amb sorres llimoses que contenen còdols de composició variable segons 

característiques del substrat. 

 QIIa: Argiles, llims i sorres de gra fi i mitjà, que ocasionalment contenen un alt 

percentatge de graves i gravetes. 

 fq: Filons de quars. Són filons de gruix mètric i d’extensió lateral variable que oscil·la 

de mètrica a hectomètrica, entre els quals es destaca la alineació de filons que se 

segueix, al llarg de més de 4km, des de l’antic monestir de Sant Quirce de Colera fins al 

Puig d’Esquers. 

 ϵOpn: Lutites (pissarres) negres. La unitat està formada per pissarres negres amb 

intercalacions sorrenques de gruix centimètric. 

 ϵOgp: Alternança rítmica d’ordre centimètric i decimètric de nivells de gresos de gra fi i 

nivells de lutites, i grauvaques de gruix mètric. 

2.3.- Descripció hidrogeològica 
Degut a la presència del riu Muga es preveu que el nivell freàtic estigui com a màxim a 

la cota de la làmina lliure d’aigua d’aquests, malgrat que en períodes de pluges intenses podria 

elevar-se una mica. 

A falta d’assajos de camp i dades més precises, s’extreu informació a partir del Mapa 

d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya de l’ICC que per la seva escala, 1:250000, no té 

suficient precisió per la redacció de projectes. 

S’observa a la figura 3 que el tipus d’aqüífer a la zona d’estudi és un dipòsit al·luvial i 

planes costaneres actuals i subactuals considerat aqüífer porós no consolidat. 

Atenent a la geologia de la zona de projecte, podem suposar que el nivell freàtic es 

troba per sota de les obres que s’hauran de realitzar, no obstant abans de començar l’obra 

serà necessari realitzar un estudi de la posició del nivell freàtic, donat que ens trobem en una 

zona amb presència d’aqüífers locals. 
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Durant una visita a la zona d’estudi no es van trobar roques superficials. A més, segons 

els experts, per a la producció de vinyes, la roca s’ha de trobar a una certa profunditat. Per 

tant, per al càlcul dels fonaments, l’elecció del procés constructiu i l’elecció del procés 

d'excavació de les rases pels col·lectors d'aigües residuals se suposarà que la roca està a prou 

profunditat com per a no considerar-la. 

 

3.- Geotècnia 

3.1.- Caracterització geotècnica 
S’han distingit 2 nivells geotècnics: el sòl de cultiu i quaternari superficial i el substrat 

terciari de gresos i margues.  

 Sòl quaternari al·luvial: La parcel·la sobre la que s’ha de construir la depuradora es 

troba sobre la terrassa al·luvial, formada per graves, sorres i lutites.  Segons es va 

poder observar a la visita de camp, hi ha aproximadament mig metre de terra vegetal a 

tota la parcel·la. Sota d’aquesta es considerarà ja la capa al·luvial, formada per graves 

amb matriu sorrenca. Aquesta capa tindrà, segons els mapes geològics, una potència 

de 1-2 metres. Donat l’alt contingut en terra vegetal, aquests materials no es 

consideren aptes per a fonamentacions, ni per ser utilitzats en terraplens.  

 Substrat terciari: Es localitzarà sota la capa de la terrassa al·luvial. Està format per 

gresos i conglomerats organitzats en una seqüència granocreixent i estratocreixent en 

el seu tram superior. Tenen una potència màxima de 270 metres segons els mapes 

geològics, que conferiran una bona base per a la terrassa al·luvial.  

Figura 3. Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya. Escala 1:250000. 
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A partir de les observacions fetes i de la comparació d’aquestes amb sòls de similars 

característiques, s’ha obtingut una aproximació de les característiques geotècniques del sòl. En 

la taula següent es presenten les dades a partir de les quals es realitzarà el càlcul de les 

estructures de contenció, cimentació i terraplens necessàries. 

Paràmetre geotècnic Valor 
Densitat aparent (𝜸𝒂𝒑) 1,5 T/m3 

Angle de fregament intern (∅) 25º 
Cohesió (C) 2 kg/cm2 

Resistència no drenada (Cu) 0,3 kg/cm2 
Mòdul elàstic (E) 39 kg/cm2 

Figura 4. Taula resum de les propietats geotècniques del sol tipus. 

Cal afegir que serà fonamental que abans d’iniciar l’obra es realitzi un estudi geotècnic 

més rigorós, per tal de confirmar les hipòtesis elaborades en aquest projecte, o bé corregir-les 

en cas necessari. 

3.2.- Risc sísmic 
A efectes de la Norma de Construcció Sismorresistent NCE-02, es classifiquen les 

construccions d’acord a l’ús a que es destinen, a els danys que pot ocasionar la seva destrucció 

independentment al tipus d’obra de que es tracti en construccions d’importància moderada, 

normal i especial. 

En el cas d’una planta 

depuradora d’aigües residuals, 

aquesta es considera una 

construcció d’importància 

normal, que són aquelles que al 

ser destruïdes per un 

terratrèmol poden ocasionar 

víctimes, interrompre un servei 

per a la col·lectivitat, o produir 

importants pèrdues 

econòmiques, sense que en cap 

cas es tracti d’un servei 

imprescindible ni pugui donar 

lloc a efectes catastròfics. 

Si s’observa la figura 5, 

representativa de la possibilitat 

de danys lleugers vers a sismes 

amb el dictaminat per la 

Norma de Construcción 

Sismorresitentente: Parte 

General y Edificación (NSCR-02,) es considera l’edificació de l’EDAR com d’importància 

moderada i, per tant, l’aplicació de la Norma Sismorresistent no serà obligatòria. 

Figura 5. Mapa de vulnerabilitat sísmica a Catalunya. 
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3.3.- Estudi geotècnic a realitzar 
Les característiques geotècniques definides en aquest annex són només aproximades, per tant, 

abans de iniciar l’obra cal fer un estudi geotècnic complert que confirmi que les hipòtesis fetes 

en aquest annex són correctes o queden dins el costat de la seguretat. A continuació, 

s’indiquen les característiques del terreny que s’haurien d’estudiar a fons en un estudi 

geotècnic. 

 Zona del col·lector: al llarg de tota la traça on s’implantarà el col·lector d’aigües 

residuals s’hauria de determinar: 

 Tipus de materials on el col·lector es trobarà confinat. 

 Estabilitat de talussos a les parets de les rases a executar per a la col·locació del 

col·lector. 

 Agressivitat dels terrenys propers al col·lector per definir el grau de protecció que 

farà falta o el tipus de material de construcció a utilitzar. 

 Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs d’emplaçament del 

col·lector. 

 Zona d’implantació de la depuradora: a les parcel·les on es construirà el sistema 

d’aiguamolls s’haurà de determinar: 

 Tipus de materials. 

 Estabilitat dels talussos. 

 Capacitat portant dels terrenys. 

 Possible aprofitament dels materials (si la impermeabilitat és suficient per 

prescindir de la membrana impermeabilitzant). 

4.- Recomanacions 

4.1.- Excavabilitat 
Tots els materials presents en la parcel·la podran ser excavats per mitjans mecànics 

convencionals tipus retroexcavadora. En cas d’arribar al substrat terciari menys alterat pot ser 

necessària la utilització de maquinària de major potència, com el martell picador. No es preveu 

l’ús de voladura per l’excavació, però amb les dades disponibles no pot ser descartada.  

4.2.- Talussos d’excavació 
En la determinació dels talussos d’excavació admissibles, en funció de l’alçada 

d’aquests i dels paràmetres resistents dels materials a excavar, s’ha tingut en compte la 

heterogeneïtat d’aquests materials. De manera conservadora s’ha estimat que els materials 

que constitueixen el quaternari tenen una cohesió molt baixa, per la qual cosa es podran 

adoptar talussos amb un pendent 2H:1V en les excavacions a realitzar en aquest nivell. Pel 

substrat terciari es podran adoptar talussos amb un pendent 1H:2V.  

En cas de no adoptar els pendents recomanats, s’haurà de recórrer a l’apuntalament i 

protecció que es cregui adient de les rases executades, per tal que aquestes es mantinguin 

estables. 
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5.- Conclusions 
S’observa que el terme municipal de Garriguella no inclou rees potencialment 

inundables. 

Atès que d’acord amb els criteris tècnics de l’Agencia Catalana de l’Aigua les estacions 

depuradores d’aigües residuals de caràcter convencional han de situar-se a una cota tal que no 

es produeixi la condició d’inundació amb l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn, 

tot el terme municipal es troba fora de la zona de risc i, per tant, és òptima per a la construcció 

de la nova EDAR. 

Es proposa que el col·lector de sortida de l’EDAR arribi fins a una cota o punt del 

terreny fora de la zona d’inundació T = 500 anys, per tal d’evitar que entri en càrrega i es 

produeixi la inundació dels elements de l’EDAR en cas de crescuda. 
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1.- Introducció 
Per a la realització d’aquest estudi s’hauran de seguir les directrius marcades per la 

“Guia de Recomanacions tècniques per als estudis de la inundabilitat d’àmbit local”, publicada 
per l’Agència Catalana de l’Aigua el març de 2003. Si la nova EDAR es trobés en zona 
inundable, s’hauria de canviar la localització, o bé prendre mesures per protegir la 
infraestructura, ja que inundada la infraestructura no funcionarà correctament. 

2.- Hidrologia 
El Pla d’acció local per a la sostenibilitat (Octubre 2010) promogut per a diferents 

termes municipals, inclosos Garriguella, conté una descripció hidrològica que és la que 

s’adjunta. 

La xarxa fluvial que abraça l’àmbit d’estudi es troba inclosa i s’organitza 

fonamentalment entorn del sistema fluvial de la Muga, que inclou les subconques de l’Arnera, 

del Llobregat, del Rimal, de la riera de Galligants i del Manol; i de la conca litoral del Rec 

Madral.  

La Muga neix a l’alta Garrotxa, sota el pla de la Muga, a una altitud de 1.285 m i 

descendeix fins a una cota de 106 m a la que es troba l’embassament de Boadella. Té una 

extensió d’uns 65 km. Es tracta d’un riu pirinenc amb un lleu règim d’influència nival i estiatge 

molt acusat que li atorga cabals circulants màxims durant la primavera i la tardor, 

especialment a les parts altes de la conca. El seu cabal mig mesurat és d’uns 3,34 m3/s, 

bàsicament d'origen pluvial.  

L’Alta Muga discorre encaixada entre profundes valls prepirinenques fins als municipis 

d’Albanyà i Sant Llorenç de la Muga. Posteriorment, s’eixampla i entra en l’estret pas de la 

Muga Torta, en un engorjat epigènic prop de Darnius i de Boadella, on s’ha construït 

l’embassament de Boadella. Aigües avall, a l’alçada de Pont de Molins, la Muga s’endinsa, en 

direcció sud-est, a la plana de l’Empordà fins a desembocar a Castelló d’Empúries, en el golf de 

Roses. Cal recordar però, que antigament desembocava més al nord, en el grau de la Muga a 

Roses, a través del desaparegut estany de Castelló, que li feia de gran estuari. Aquest antic 

braç és conegut com la Mugueta. La Muga des de Castelló d'Empúries fins a mar ha estat 

canalitzada.  

La conca d’aportació presenta una morfologia triangular que resta condicionada per 

les serres que circumden l’embassament. La xarxa de drenatge està definida per les diverses 

estructures tectòniques i per la composició litològica que configura el substrat de l’àrea. Es 

tracta d’una xarxa de certa complexitat constituïda per un entramat de rius, rieres i torrents, 

especialment a destacar en el seu marge esquerre.  

Els afluents més importants corresponen a l’Arnera, procedent del Massís de les 

Salines; al Llobregat, procedent de la serra de l’Albera; i el Manol, procedent de Tossa 

d’Espinau. 

L’Arnera neix a la font de l'Arç, sobre el puig Moixer, a Maçanet de Cabrenys. Després 

de rebre, per l'esquerra, la riera d'Ardenya i el Rinadal, aflueix en el marge esquerre, a la Muga 

Torta.  



Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors del nucli de Garriguella 

Annex 7. Estudi de la inundabilitat. 
    

5 
 

El Llobregat neix al Puig de Llobregat, a 925 m, i recull les aigües de la vessant sud de 

l’Albera. Abans de desembocar a la Muga, a l’alçada de Peralada, rep les aigües del Ricardell, 

l'Orlina, l'Anyet i la riera de Torrelles entre d’altres.  

Per últim, el Manol neix a Lliurona (Albanyà) a 1.089 metres d’altitud. És el principal 

afluent del marge dret de la Muga i recull les aigües de la riera d’Àlguema i del Rissec abans de 

desembocar a Vilanova de la Muga, en el terme municipal de Peralada.  

Altrament, a la plana empordanesa és freqüent l’existència d’antics recs i canals de 

regadiu, alguns dels quals encara s'utilitzen. Al nord de la Muga destaquen el Rec Madral, la 

Mugueta i el rec dels Salins, que conformen una xarxa que recull les aigües de la cubeta de 

l'antic estany de Castelló, dels estanyols veïns i de l'antic curs final de la Muga. El Rec Madral, 

abans de desembocar a l’antic grau de Roses, rep les aportacions de la riera de Pedret, on 

aigües amunt conflueixen les rieres de Garriguella i de Vilajuïga, així com els seus tributaris.  

3.- Estudi de la inundabilitat 
Tota la informació sobre la que es treballa en aquest apartat està extreta de l’Agència 

Catalana de l’Aigua, en concret dels documents de l’avaluació preliminar del risc d’inundació al 

districte de la conca fluvial de Catalunya. La Directiva 2007/60/CE transposada a la legislació 

espanyola mitjançant el RD 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, 

considera necessària l'elaboració de plans de gestió del risc centrats en la prevenció, la 

protecció la preparació i millora de la resiliència davant d’episodis d’inundacions, que s’hauran 

de realitzar tenint en consideració les característiques de cada zona. Aquests plans, en els 

quals han de participar diversos agents, han d'estar redactats abans del 22 de desembre del 

2015, i requereixen que s’elabori de forma prèvia una avaluació preliminar del risc 

d’inundacions i es generin els mapes de perillositat i de risc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 . Estudi de la inundabilitat amb periode de retorn de 500 anys. 
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4.- Conclusions 
Els límits d’inundació estan prou lluny del terme municipal com per a no considerar 

inundació durant la vida útil de la infraestructura. 
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1.- Introducció 
La totalitat del territori català està catalogat d’acord a diversos paràmetres que 

pretenen classificar el sòl en funció del seu interès natural. Aquesta catalogació permet 

protegir els diferents espais o zones d’especial interès natural, ja sigui pel paisatge, la fauna, la 

flora o el seu valor natural general, per tal d’evitar que l’acció de l’home posi en perill la seva 

integritat. 

2.- Objectiu 
L’objectiu que es persegueix amb la redacció d’aquest annex no és altre que la 

comprovació de les possibles restriccions que poden dificultar el procés de construcció de 

l’estació depuradora a Garriguella. És per això que en aquest annex es fa una revisió dels 

principals espais o zones restringides per la legalitat estatal. 

Les figures més importants en quant a la protecció dels espais naturals de gran valor estan 

establertes mitjançant tres planificacions: 

 Xarxa Natura 2000 

 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

 Espais Naturals de Protecció Especial (ENPA) 

A part d’aquestes tres figures hi ha d’altres figures de protecció que també s’estudiaran en 

aquest annex. 

3.- Afecció a la zona marítimo-terrestre (ZMT) 
La llei de costes 22/1988 regula l’espai de la costa espanyola que considera mereixedor 

d’una protecció especial. Aquest espai, que rep la denominació de domini públic marítimo-

terrestre, es configura, com el seu propi nom indica, com a bé de domini públic. Això comporta 

que els terrenys són propietat de l’Estat i es troben sotmesos a un règim jurídic especial de 

Dret Administratiu, que estableix una sèrie de facultats a favor de l’Administració per a la seva 

protecció i conservació.  

El present projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Garriguella 

no afecta a la zona marítimo-terrestre. 

4.- Afeccions a la llera pública 
La llera pública està definida per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de 

l’avinguda de període de retorn de 10 anys. L’estudi de la inundabilitat realitzat a l’annex 

corresponent d’aquest projecte posa de manifest que la construcció i explotació de l’estació 

depuradora d’aigües residuals del nucli de Garriguella està fora de l’àmbit definit com a llera 

pública. 

Les accions que poden arribar a afectar el medi hidrològic són els moviments de terres 

i els abocaments accidentals de substàncies contaminants a les aigües. Totes aquelles accions 
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que puguin implicar vessaments de líquids o materials al Torrent de Sant Joan, seran 

minimitzades mitjançant les mesures descrites a l’annex mediambiental d’aquest projecte. 

5.- Afeccions a espais protegits 

5.1.- Xarxa Natura 2000 
La Xarxa Natura 2000 és una iniciativa europea que impulsa la creació d’una xarxa 

d’àrees d’especial protecció (Zona d’Especial Protecció per les Aus, Lloc d’Interès Comunitari, 

Zona d’Especial Conservació) fonamentada en les Directives Europees 79/409/CEE, 92/43/CEE i 

2000/60/CE. 

Segons s’extreu de la web de Xarxa Natura 2000, i considerant els espais que envolten 

el municipi, s’observa les zones fora de les zones protegides, ja que aquesta només considera 

la serra de l’Albera. 

 

5.2.- Pla d’espais d’interès natural 
El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) estableix la xarxa d’espais naturals protegits a 

Catalunya, amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes més 

representatius i més ben conservats del país. L’establiment d’un sistema d’àrees protegides és 

un dels instruments necessaris per garantir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni 

natural, juntament amb la promoció de l’ús sostenible dels recursos naturals. 

Parlant amb l’ajuntament es verifica que no hi ha cap espai d’especial interès natural 

dins del municipi tot i que cal vigilar amb la serra de l’Albera al nord del terme municipal. 

Figura 1. Mapa dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 de la serra de l’Albera. 
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5.3.- Espais naturals de protecció especial 
Dins el terme municipal no es troba cap de les figures de protecció dels espais de 

protecció especial. Tampoc es troben reserves naturals de fauna salvatge en relació amb la 

legislació de protecció dels animals. 

 

              Figura 2. Mapa d’espais naturals de protecció especial de la serra de l’Albera. 

6.- Afeccions a altres zones protegides 

6.1.- Hàbitats d’interès comunitari 
Al municipi de Garriguella s’hi troben hàbitats d’interès comunitari no prioritaris, que 

es concreten en suredes, pinedes mediterrànies, alzinars i carrascars, alberedes, salzedes i 
altres boscos de ribera i bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits 
(Nerio-Tamaricetea). Aquestes espècies les trobem al peu de la serra de l’Albera, al nord del 
municipi. 

6.2.- Zones humides 
Dintre del municipi no es troben zones humides protegides. 

6.3.- Aqüífers protegits 
 No trobem cap aqüífer protegit al terme municipal de Garriguella. 

6.4.- Àrees d’interès geològic 
 No hi ha cap zona inventariada amb interès geològic al terme municipal de Garriguella. 

6.5.- Rius d’interès connector 
Dintre del terme municipal no es troba cap riu definit d’interès connector en estudis 

previs. Tot i això, les rieres del municipi són tributàries de la Muga, i aquest sí que ha estat 

definit com d’especial interès connector, tot i que es troba lluny del municipi. 
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7.- Conclusió 
 Tenint en compte les zones protegides, es pot escollir un emplaçament amb un menor 

impacte ambiental tot considerant aquestes delimitacions. Cal dir que les limitacions se 

centren en la façana nord del municipi, la part més propera a la serra de l’Albera. 
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1.- Introducció 
L’estudi d’alternatives corresponent a aquest projecte s’ha dividit en tres parts 

diferenciades, per cada una de les quals s’ha desenvolupat un annex: l’estudi de les 

alternatives d’actuació, l’estudi de els alternatives de localització i l’estudi de les alternatives 

de tractament. 

En aquest annex es tracta l’estudi de les diferents alternatives en quant a l’actuació 

d’aquest projecte: es valora l’alternativa de no actuació i les alternatives d’actuació. Es pretén 

determinar la idoneïtat de connectar la xarxa de sanejament del nucli de Garriguella amb un 

altre nucli proper i amb un tractament adequat ja existent, planificar una xarxa de sanejament 

que tracti les aigües de dos o més nuclis propers, o planificar una que només tracti les aigües 

residuals del nucli d’estudi. 

El fet que el títol del present annex faci referència a les alternatives d’actuació, elimina 

de forma implícita l’alternativa 0, pel fet de representar l’alternativa de no actuació. Aquest 

detall s’ampliarà més endavant en aquest annex per tal de justificar plenament el descart de 

l’opció de no fer res. 

Les dades necessàries de partida per tal de dur a terme el projecte de l’EDAR s’han 

presentat i desenvolupat en anteriors annexes d’aquest projecte, com són l’annex d’estudi 

demogràfic i l’annex de cabals i càrregues contaminants. 

2.- Metodologia d’anàlisi 
L’estudi de les alternatives d’aquest projecte s’ha fet mitjançant la metodologia de l’anàlisi 

multicriteri. Amb l’anàlisi multicriteri s’ha perseguit l’objectiu de sistematitzar el procés de 

decisió dels diferents paràmetres o criteris que es van considerant i plantejant entre les 

diferents alternatives proposades. En conclusió, es busca avaluar les diferents alternatives 

proposades com a solució mitjançant la definició d’una sèrie de criteris. Concretament, en el 

nostre cas, el procediment a seguir per fer l’anàlisi multicriteri en cadascuna de les etapes serà 

el següent: 

1. Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema). 

2. Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. Aquest punt és sens dubte el més 

subjectiu de tot el procés, però la generalitat i importància dels criteris escollits, així 

com la objectiva avaluació dels criteris minimitza l’efecte d’aquesta subjectivitat. 

3. Avaluació de cadascuna de les alternatives per tots els criteris. La puntuació de cada 

alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0 la mínima. 

4. Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del criteri). 

Aquest també és un procés força subjectiu, ja que representa les preferències del 

decisor. 

5. Finalment, per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els criteris 

ponderada pel seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació global de la 

alternativa. La alternativa amb la màxima puntuació serà així la òptima de totes les 

plantejades segons l’anàlisi efectuat. 
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Del procés se n’extreu que aquesta metodologia d’anàlisi porta implícita una gran càrrega 

subjectiva, doncs el resultat final depèn completament del criteri de la persona o autoritat 

competent en la presa de decisions. 

Per aquest motiu, si després de realitzar el pertinent estudi, es veu que hi ha dues o més 

opcions amb una puntuació similar es procedirà a fer un estudi de sensibilitat. Aquest estudi es 

duu a terme per tal d’aconseguir unes altres puntuacions globals per poder comparar-les amb 

les anteriors. Això s’aconsegueix variant el pes d’alguns dels apartats en els quals es divideix 

l’estudi. 

3.- Alternativa 0 o raó de ser del projecte 
L’alternativa 0 representa l’opció de deixar el context tal com està i no actuar al 

respecte del sanejament del nucli d’estudi. Actualment les aigües residuals de Garriguella 

reben un tractament parcial i d’altres són vessades al medi directament en els torrents de la 

vila. Aquesta alternativa es descarta ràpidament, ja que, com s’ha vist a l’annex de cabals i 

càrregues contaminants, aquestes aigües residuals no compleixen els criteris de depuració 

especificats a la Directiva Europea 91/271/CE per a la depuració d’aigües residuals. És per 

aquest motiu que es fa necessari actuar sobre el grau de contaminació d’aquestes aigües. 

4.- Selecció de l’alternativa d’actuació 
A continuació, es valoraran les alternatives d’actuació possibles pel sanejament del 

nucli de Garriguella. Tal com s’ha comentat a la introducció de l’annex, les opcions que es 

plantegen són les de connectar la xarxa de sanejament existent amb un altre nucli proper i 

amb un tractament adequat ja existent, planificar una xarxa de sanejament que tracti les 

aigües de dos o més nuclis propers, o planificar una que només tracti les aigües residuals de 

Garriguella. 

4.1.- Descripció de les alternatives 

4.1.1.- Connexió a una EDAR existent 

Començant per l’opció de connectar la xarxa actual amb estacions depuradores 

d’aigües residuals de poblacions properes, és necessari especificar quines són aquestes EDAR 

ja existents a prop del nucli d’estudi. 

Gràcies a l’aplicació d’edició de mapes de la pàgina electrònica de l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya es pot calcular la distància aproximada, en línia recta i sense tenir present els 

canvis de cota, entre dos punts determinats d’un mapa. D’aquesta manera s’ha aconseguit 

conèixer la distància entre Garriguella  i les EDAR més properes, com es pot observar a la figura 

1. 

Segons la informació que es pot trobar a la pàgina electrònica de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, a l’apartat de depuradores en servei amb una darrera actualització el desembre de 

2011, les EDAR més properes a tenir en compte són: 
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 Vilajuïga: Es tracta d’una depuradora on el sistema de tractament és per 

llacunatge. El cabal de disseny és de 356 m3/dia amb una població equivalent 

de 1454 habitants-equivalent. La DBO5 de projecte és de 245 mg/l mentre que 

la matèria en suspensió és de 240 mg/l. 

 Peralada: Es tracta d’una depuradora on el sistema de tractament és biològic 

amb eliminació de nitrogen. El cabal de disseny és de 696 m3/dia amb una 

població equivalent de 4002 habitants-equivalent. La DBO5 de projecte és de 

345 mg/l mentre que la DQO és de 675 mg/l i la matèria en suspensió és de 

200 mg/l. La concentració de nitrogen per la qual està dissenyada és de 35 

mg/l. 

 

Figura 1. Distància aproximada des de Garriguella fins a les depuradores més properes. 

S’han descartat totes les depuradores més llunyanes ja que aquestes o bé estan a més 

de 10km o bé estan a l’altra banda de la serra de l’Albera. 

4.1.2.- Creació d’una EDAR conjunta 

Al programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005, actualitzat el 

2010) es poden consultar les actuacions programades i les candidates a programació en quant 

a sanejament d’aigües per l’horitzó 2014. 

En aquest context, les poblacions properes a Garriguella amb actuacions previstes en 

referència al projecte de construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals són: 

Vilamaniscle, Rabós, Mollet de Peralada, Pedret i Marzà i Pau. 

Degut a la configuració de la localització dels termes municipals es consideraran les 

següents propostes d’EDAR: 
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 Garriguella, Rabós, Mollet de Peralada i Vilamaniscle: tal i com s’observa a la figura 2 

es preveuria col·locar la EDAR al municipi de Garriguella ja que d’aquesta manera els 

col·lectors dels altres municipis podrien funcionar per gravetat. 

 

Figura 2. Distàncies aproximades dels col·lectors per aquesta alternativa. 

 Garriguella, Pau i Pedret i Marzà: Es preveu col·locar la EDAR en aquest cas a Pedret i 

Marzà, ja que d’aquesta manera tots els col·lectors poden treballar en gravetat. 

 

Figura 3. Distàncies aproximades dels col·lectors per a aquesta alternativa. 
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4.2.- Selecció d’alternatives 
Es descarta la connexió a una EDAR existent pels següents motius: 

 Vilajuïga: La connexió a aquesta depuradora implicaria augmentar el cabal de disseny 

d’aquesta. Tot i que part de les aigües residuals del municipi es tracten a Peralada, 

l’altra part que s’aboca directament es podria enviar. Tot i així, la depuradora de 

Vilajuïga no permetria donar una qualitat adient a l’efluent. 

 Peralada: Es descarta també aquesta connexió degut al mateix motiu que l’anterior, 

l’efluent no tindria les reduccions adients per ser abocat. 

Això ens deixa amb les següent alternatives: 

 Alternativa 1: Construcció d’una EDAR pels municipis de Garriguella, Rabós, Mollet de 

Peralada i Vilamaniscle. 

 Alternativa 2: Construcció d’una EDAR pels municipis de Garriguella, Pau i Pedret i 

Marzà 

 Alternativa 3: Construcció d’una EDAR pel municipi de Garriguella. 

4.3.- Valoració de les alternatives 
En el següent apartat es presenten els diferents criteris de valoració de les diferents 

alternatives seleccionades anteriorment. Aquests criteris es presenten ordenats i estructurats 

en tres grups definits: criteris econòmics, tècnics i ambientals. 

4.3.1.- Estudi dels criteris econòmics 

Els criteris econòmics que es fan servir per tal de valorar la idoneïtat de cadascuna de 

les alternatives estudiades són: inversió necessària pels col·lectors, inversió prevista per les 

línies de tractament, costos d’explotació de l’EDAR. 

 Inversió en col·lectors: 

Per obtenir de forma aproximada la inversió necessària en col·lectors, es pren una 

estimació de la longitud que es preveu serà necessària. A la figura 4 del present annex es pot 

veure una taula amb les valoracions d’aquest criteri. 

 Longitud (m) Estimador del cost Factor normalitzat 

Alternativa 1 14.385 14.385 0,14 
Alternativa 2 6.923 6.923 0,29 
Alternativa 3 2.000 2.000 1 

Figura 4. Valoració de la inversió en col·lectors de cada alternativa. 

Cal recordar que les longituds preses de referència estan en planta i només pretenen 

donar una idea sense ser longituds de disseny. 

Per a l’alternativa 1 i 2 s’han pres les distàncies des del punt de vessament que marca 

el POUM de sengles municipis. 

Finalment, s’ha donat una distància preventiva de 200 metres al col·lector de 

l’alternativa 3, no se sap on es col·locarà, però pretén ser un número conservador, ja que no 

està indicat a les Normes Subsidiàries. 
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 Inversió en línies de tractament: 

Com en el cas anterior, es pren el cost de construcció aproximat com a factor de 

comparació. Per a la estimació de costos de construcció, es prenen les taules publicades a 

“XXV Curso de Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones 

Depuradoras” impartit pel CEDEX, en el què s’estableixen els costos de construcció 

estratificats per capacitat de depuració de la EDAR. 

Grandària 
EDAR (Hab-eq) 

Col·lectors 
Obra 
civil 

Equipament 
elèctric i 
mecànic 

Altres 
Total 

depuradores 

Col·lectors 
+ 

depuradora 

<2.001 81 428 532 52 1012 1093 
2.001 – 5.000 82 207 187 19 413 495 

5.001 – 10.000 77 140 139 12 291 367 
10.001 – 20.000 33 99 100 7 207 240 

>20.000 83 66 69 5 141 224 
Figura 5. Costos de construcció de depuradores (€/h-e). Font: XXV Curso de Tratamiento de Aguas 

Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras. CEDEX. 

 Fent servir aquesta taula i la població de cada municipi per a les alternatives pertinents 

s’obté la següent taula: 

 Habitants equivalents de disseny Estimador del cost Factor normalitzat 

Alternativa 1 2166 1.072.170 0,995 
Alternativa 2 2156 1.067.220 1 
Alternativa 3 1649 1.802.357 0,6 

Figura 6. Inversió de les línies de tractament de les diferents alternatives. 

Per a les alternatives 1 i 2 s’han obtingut els habitants de disseny fent servir les 

hipòtesi de creixement que detallen sengles POUM. 

 Costos d’explotació: 

Per a la comparació dels costos d’explotació s’utilitzen els costos unitaris per metre cúbic 

d’aigua tractada. Analitzant els costos d’explotació de diverses infraestructures de sanejament 

s’observa com el cost per metre cúbic d’aigua tractada és major com menor és el cabal diari 

tractat. La funció que relaciona els costos d’explotació amb el cabal tractat, s’expressa de la 

següent manera: 

𝐶 = 4,53 · 𝑄−0,3549 

On: 

C: Cost per metre cúbic d’aigua tractada. 
Q: Cabal diari en m3/dia. 

Així doncs, els cabals i els costos associats a cadascuna de les alternatives presentades 

anteriorment venen donats per la següent taula Cal esmentar que per tal de trobar els valors 

d’aquests cabals diaris s’ha considerat la població calculada a l’apartat anterior i una dotació 

de 250 litres per habitant i dia. 
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 Cabal (m3/dia) Cost (€/m3) Factor normalitzat 

Alternativa 1 492 0,5 1 
Alternativa 2 490 0,5 1 
Alternativa 3 363 0,56 0,89 

Figura 7. Costos d’explotació per a cada alternativa. 

4.3.2.- Estudi dels criteris tècnics 

Els criteris tècnics que es fan servir per tal de valorar la idoneïtat de cadascuna de les 

alternatives estudiades són: laminació del factor d’estacionalitat, dispersió dels cabals 

d’abocament, fiabilitat de les instal·lacions, facilitat tècnica de la construcció dels col·lectors i 

facilitat tècnica de la construcció de l’estació depuradora. 

 Laminació del factor d’estacionalitat: 

És coneguda la relació inversa existent entre el numero d’habitants assistits i el factor 

d’estacionalitat, de tal manera que aquest és menor com major és el volum d’habitants. 

S’adopta com a variable de comparació la població assistida actualment per aquestes 

depuradores (no la població de disseny), a partir del que s’obté el factor unitari de la figura 8. 

 Població assistida Factor normalitzat 

Alternativa 1 1948 1 
Alternativa 2 1599 0,82 
Alternativa 3 1396 0,72 
Figura 8. Laminació del factor d’estacionalitat per a cada alternativa. 

 Dispersió del cabal d’abocament: 

Aquest criteri vol donar importància a dos efectes positius de la dispersió dels punts 

d’abocament: l’augment de l’autodepuració i l’augment del cabal del riu en trams intermedis 

(tot i que en el nostre cas no sigui un riu sinó un torrent). D’aquesta manera, es vol premiar el 

fet de tenir diversos punts de vessament de cabals d’aigües tractades. En aquest aspecte s’està 

premiant diversificar el tractament en més d’una EDAR per tal de poder repartir el cabal 

d’aigua tractada en diferents trams del riu. Així es penalitza ajuntar moltes poblacions en una 

única estació depuradora, fet que produeix una concentració molt elevada de cabal d’aigua 

tractada en el mateix punt de vessament. 

Com a variable de comparació s’utilitza la funció de cabals d’abocament següent: 

𝑓 =
∑ 𝑞𝑖

2𝑛
𝑖=1

(∑ 𝑞𝑖
2𝑛

𝑖=1 )2 · 𝑛0,75
 

On: 

 𝑞𝑖: cabal de cadascun dels punts d’abocament. 
 𝑛: nombre de punts d’abocament. 

A més a més, la funció 𝑓 és decreixent a mida que va augmentant n. A partir dels 

cabals de tots els punts d’abocament per cadascuna de les alternatives, es troba la valoració 

d’aquest criteri a la següent taula. L’alternativa òptima és la que té una menor funció 𝑓. 
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 Factor 𝒇 Factor normalitzat 

Alternativa 1 0,24 0,7 
Alternativa 2 0,24 0,7 
Alternativa 3 0,17 1 

Figura 9. Dispersió del cabal d’abocament per a cada alternativa. 

 Fiabilitat de les instal·lacions: 

Amb aquest criteri es pretén reflectir l’efecte negatiu que tindria una avaria a les 

instal·lacions del sistema de sanejament. D’aquesta manera, s’ha considerat el cabal afectat 

diàriament per tal de representar aquest criteri en forma del volum d’aigua residual que es 

quedaria sense tractar en cas de fallida a les instal·lacions. 

 Cabal afectat (m3/dia) Factor normalitzat 

Alternativa 1 492 0,74 
Alternativa 2 490 0,74 
Alternativa 3 363 1 

Figura 10. Fiabilitat de les instal·lacions per a cada alternativa. 

 Facilitat tècnica de la construcció dels col·lectors: 

Mitjançant aquest criteri es reflecteix la simplicitat constructiva del projecte de la mateixa 

manera que s’ha fet amb la inversió en col·lectors, que anava en funció de la seva longitud 

aproximada. D’aquesta manera es considera que com més longitud de col·lectors, més 

dificultats poden donar-se durant el procediment constructiu i més problemes poden existir 

durant el període d’execució. A més, s’aplica un factor 𝐾 segons si els col·lectors intersequen 

amb infraestructures de tipus viari, o si s’ha de superar alguna barrera natural. 

 Longitud dels col·lectors (m) Estimador del cost Factor normalitzat 

Alternativa 1 14.385 14.385 0,14 
Alternativa 2 6.923 10.384 0,19 
Alternativa 3 2.000 2.000 1 

Figura 11. Facilitat tècnica de la construcció dels col·lectors per a cada alternativa. 

 L’alternativa 2 veu modificat el seu estimador del cost per un factor 𝐾 = 1,5 degut a 

que un dels col·lector ha de travessar tant una carretera nacional com una via ferroviària. 

 Facilitat tècnica de la construcció de la depuradora: 

Amb aquest criteri de valoració de les alternatives es mesura la simplicitat o dificultat 

constructiva de la depuradora, obviant els col·lectors, fent servir la següent taula. 

Rang de complexitat Factor normalitzat 

Nul·la 0,9 – 1 
Lleu 0,8 – 0,9 

Moderada 0,4 – 0,8 
Elevada 0,2 – 0,4 
Extrema 0,0 – 0,2 

Figura 12. Simplicitat de l’obra. 
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La consideració que s’ha fet és que la dificultat de construcció de la instal·lació va 

lligada a la seva mida, d’aquesta manera com més gran, més complicada la seva construcció 

(s’observa que els costos d’expropiació van lligats a la dimensió d’aquesta també). Així es veu 

reflectida la menor grandària de l’alternativa tercera a la figura 13. 

 Complexitat Estimador Factor normalitzat 

Alternativa 1 Moderada 0,6 0,7 
Alternativa 2 Lleu 0,85 1 
Alternativa 3 Lleu 0,85 1 

Figura 13. Facilitat tècnica de construcció de la depuradora per a les diferents alternatives. 

4.3.3.- Estudi dels criteris ambientals 

Amb la finalitat de valorar ambientalment la proposta d’actuació s’han elaborat els 

criteris que poden valorar les afeccions a l’entorn humà, al medi ambient i a la xarxa fluvial. 

L’escala que s’ha fet servir per les valoracions és la que es mostra a continuació, que és 

del mateix ordre que la que s’ha fet servir per valorar la facilitat tècnica de la construcció de la 

depuradora. 

Afecció Factor normalitzat 

Nul·la 0,9 – 1 
Lleu 0,8 – 0,9 

Moderada 0,4 – 0,8 
Elevada 0,2 – 0,4 
Extrema 0,0 – 0,2 

Figura 14. Avaluació de l’afecció ambiental. 

Cal destacar que no s’intenta realitzar un estudi d’impacte ambiental de cada una de 

les propostes d’actuació, sinó que únicament s’intenta avaluar alguns dels punts mes 

importants per tenir criteris objectius de decisió entre cadascuna de les alternatives. 

 Afectació a la població humana: 

Mitjançant l’estudi d’aquest criteri s’ha volgut reflectir l’efecte que suposa de forma 

general per a les persones cadascuna de les alternatives. Mentre que la primera i segona 

alternatives impliquen la construcció d’una EDAR d’una grandària més significativa, el nombre 

total de plantes disminueix al tractar-se d’estacions conjuntes. Per altra banda, aquestes 

opcions requereixen la construcció d’uns trams de col·lectors considerables que a la tercera 

alternativa no són necessaris. 

S’ha considerat que les possibles molèsties ocasionades per la construcció dels col·lectors 

poden ser majors que les provocades per la construcció de les estacions a una distància 

prudencial dels respectius nuclis. 

 Afecció Estimador Factor normalitzat 

Alternativa 1 Lleu 0,85 1 
Alternativa 2 Lleu 0,85 1 
Alternativa 3 Moderada 0,6 0,7 

Figura 15. Afeccions a la població humana de cadascuna de les alternatives. 
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 Afectació al medi ambient: 

Es considera que l’alternativa primera és la que més afecta al medi seguida de la segona i 

la tercera respectivament. La primera alternativa a més de tenir més longitud de col·lector, ha 

de creuar la serra de l’Albera que és espai protegit. La segona alternativa té una afectació 

major que la tercera i menor que la primera degut a la menor longitud dels col·lectors. 

Finalment està la tercera on no hi ha gairebé col·lectors a construir. Igualment, pel volum 

d’aigua residual a tractar, la tercera alternativa tindrà probablement més facilitat per 

implementar un sistema natural de depuració d’aigües fàcilment integrable al paisatge i, fins i 

tot, beneficiós per l’ecosistema existent prèviament, tot i que la diferència de cabals no sigui 

molt gran, un sistema natural requereix molt d’espai per habitant-equivalent. 

 Afecció Estimador Factor normalitzat 

Alternativa 1 Elevada 0,3 0,35 
Alternativa 2 Moderada 0,6 0,7 
Alternativa 3 Lleu 0,85 1 

Figura 16. Afeccions al medi ambient de cadascuna de les alternatives. 

 Afectació a la xarxa fluvial: 

La implementació de qualsevol alternativa no té cap afecció a la xarxa fluvial tret del punt 

d’abocament final, tot i que per arribar a connectar els termes municipals en la primera i 

segona alternativa s’han de creuar moltes rieres i rierols. 

 Afecció Estimador Factor normalitzat 

Alternativa 1 Moderada 0,6 0,7 
Alternativa 2 Moderada 0,6 0,7 
Alternativa 3 Lleu 0,85 1 

Figura 17. Afeccions a la xarxa fluvial de cadascuna de les alternatives. 

4.4.- Pes específic de cadascun dels criteris 
En aquest apartat es presenten els pesos específics de cada criteri de valoració, és a 

dir, es valora el grau de representativitat de cada criteri a l’entorn de la globalitat del 

mecanisme de presa de decisió. 

Els criteris que representen les valoracions econòmiques i tècniques són els que tenen 

una major representativitat. 

Pel que fa als criteris econòmics, els que han rebut més importància han estat els de la 

inversió en col·lectors, ja que representa una gran despesa inicial de diners amb una gran 

perspectiva temporal per tal d’amortitzar-los, i el dels costos d’explotació, ja que una 

instal·lació degudament explotada i ben mantinguda ofereix un alt rendiment i una major vida 

útil a més a més de se un cost constant durant la vida útil d’aquesta. 

El criteri tècnic amb més pes és el de la fiabilitat de les instal·lacions, ja que la fiabilitat 

defineix els costos d’explotació, molt importants tal com s’ha dit al paràgraf anterior degut a la 

seva presència durant la vida útil de la infraestructura. 

El criteri de la dispersió dels cabals és el que ha rebut un menor pes, ja que 

l’abocament de les aigües residuals serà en torrents amb un cabal estacional. 
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En quant als criteris ambientals s’ha donat més valor al criteri d’afeccions al medi 

ambient pel fet de ser el més generalista dels tres i representar l’afectació a zones protegides, 

que els altres criteris no contemplen i poden determinar enormement el projecte i la seva 

dificultat pel simple fet d’estar en zones protegides. 

Criteri Pes específic 

Econòmics 40 

Inversió en col·lectors 15 
Inversió en línies de tractament 10 
Costos d’explotació 15 

Tècnics 40 

Laminació del factor d’estacionalitat 4 
Dispersió del cabal d’abocament 4 
Fiabilitat de les instal·lacions 8 
Complexitat tècnica de construcció dels col·lectors 12 
Complexitat tècnica de construcció de la EDAR 12 

Ambientals 20 

Afecció a la població humana  5 
Afecció al medi ambient 10 
Afecció a la xarxa fluvial 5 

Figura 18. Pesos específics de cadascun dels criteris adoptats. 

4.5.- Matriu de l’anàlisi multicriteri 
Finalment, un cop definits els criteris, la valoració de les alternatives mitjançant 

aquests i el pes específic en la decisió final de cadascun d’ells, s’obté el valor final de la decisió 

per cada alternativa.  

La següent taula mostra la matriu final de l’anàlisi multicriteri. 

Criteri 
Pes 

específic 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 

Econòmics 40 27,1 29,4 34,4 

Inversió en col·lectors 15 2,1 4,35 15 
Inversió en línies de tractament 10 9,95 10 6 
Costos d’explotació 15 15 15 13,35 

Tècnics 40 22,8 26,3 38,9 

Laminació del factor 
d’estacionalitat 

4 4 3,28 2,88 

Dispersió del cabal d’abocament 4 2,8 2,8 4 
Fiabilitat de les instal·lacions 8 5,92 5,92 8 
Complexitat tècnica de 
construcció dels col·lectors 

12 1,68 2,28 12 

Complexitat tècnica de 
construcció de la EDAR 

12 8,4 12 12 

Ambientals 20 12 15,5 18,5 

Afecció a la població humana  5 5 5 3,5 
Afecció al medi ambient 10 3,5 7 10 
Afecció a la xarxa fluvial 5 3,5 3,5 5 

Total 100 61,9 71,2 91,8 
Figura 19. Resultat de l’anàlisi multicriteri. 
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4.6.- Anàlisi de sensibilitat 
Com la diferència entre alternatives és de més de 20 punts es decideix no procedir a 

un anàlisi de sensibilitat ja que es considera prou robusta la alternativa a escollir. 

5.- Conclusió 
S’extreu de l’anàlisi multicriteri que la solució a adoptar es tracta de l’alternativa 3 

anteriorment presentada. Així doncs, els posteriors annexes se centraran a definir aquesta 

alternativa. 



 

 

 

ANNEX 10 

Estudi d’alternatives de localització 
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1.- Introducció 
L’estudi d’alternatives corresponent a aquest projecte s’ha dividit en tres parts 

diferenciades: l’estudi de les alternatives d’actuació, l’estudi de els alternatives de localització i 

l’estudi de les alternatives de tractament. 

En aquest annex s’estudien les diferents alternatives de localització de l’estació 

depuradora pel nucli de Garriguella, després que a l’estudi d’alternatives d’actuació sortís 

clarament com a opció preferent la construcció d’una EDAR únicament pel aquest nucli. 

Un cop determinada l’alternativa de localització de la planta depuradora, es procedirà, 

en el següent annex, a l’estudi de les alternatives de tractament. 

2.- Metodologia d’anàlisi 
L’estudi de les alternatives d’aquest projecte s’ha fet mitjançant la metodologia de l’anàlisi 

multicriteri. Amb l’anàlisi multicriteri s’ha perseguit l’objectiu de sistematitzar el procés de 

decisió dels diferents paràmetres o criteris que es van considerant i plantejant entre les 

diferents alternatives proposades. En conclusió, es busca avaluar les diferents alternatives 

proposades com a solució mitjançant la definició d’una sèrie de criteris. Concretament, en el 

nostre cas, el procediment a seguir per fer l’anàlisi multicriteri en cadascuna de les etapes serà 

el següent: 

1. Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema). 

2. Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. Aquest punt és sens dubte el més 

subjectiu de tot el procés, però la generalitat i importància dels criteris escollits, així 

com la objectiva avaluació dels criteris minimitza l’efecte d’aquesta subjectivitat. 

3. Avaluació de cadascuna de les alternatives per tots els criteris. La puntuació de cada 

alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0 la mínima. 

4. Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del criteri). 

Aquest també és un procés força subjectiu, ja que representa les preferències del 

decisor. 

5. Finalment, per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els criteris 

ponderada pel seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació global de la 

alternativa. La alternativa amb la màxima puntuació serà així la òptima de totes les 

plantejades segons l’anàlisi efectuat. 

Del procés se n’extreu que aquesta metodologia d’anàlisi porta implícita una gran càrrega 

subjectiva, ja que el resultat final depèn completament del criteri de la persona o autoritat 

competent en la presa de decisions. 

Per aquest motiu, si després de realitzar el pertinent estudi, es veu que hi ha dues o més 

opcions amb una puntuació similar es procedirà a fer un estudi de sensibilitat. Aquest estudi es 

duu a terme per tal d’aconseguir unes altres puntuacions globals per poder comparar-les amb 

les anteriors. Això s’aconsegueix variant el pes d’alguns dels apartats en els quals es divideix 

l’estudi. 
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3.- Selecció de l’alternativa de localització 
Per a trobar la ubicació definitiva de l’estació depuradora s’han tingut en compte els següents 

criteris i observacions: 

 Per tal de facilitar el transport de les aigües residuals a depurar, s’ha de tenir especial 

atenció a les cotes per tal de facilitar l’arribada de les aigües per gravetat i evitar en la 

mesura del possible trams que requereixin de bombament. En aquest sentit, la planta 

de depuració s’haurà de situar aigües avall de tots els punts d’abocament del nuclis 

existents.  

 La localització de la EDAR ha d’estar en les proximitats del medi receptor. 

 S’ha de poder accedir a la planta fàcilment tant en la fase constructiva com en la 

d’explotació. 

 A més, s’han d’intentar utilitzar sempre que sigui possible els camins ja existents per 

tal d’evitar construir i obrir nous accessos. 

 En el cas d’haver de realitzar una ampliació de l’EDAR, s’ha d’ubicar la nova planta en 

un indret on la disponibilitat de terreny sigui suficient per a aquesta possibilitat. 

 Degut a la seva proximitat amb la serra de l’Albera, s’ha de tenir cura del possible 

impacte ambiental, estètic, visual i acústic que pugui tenir la nova EDAR. En aquest 

sentit, cal tenir en compte la presència d’espais d’interès natural presents. 

 S’hauran de tenir en compte condicionaments hidrològics respecte a episodis 

d’inundació tal i com s’estudia a l’annex 7 referent a l’estudi de la inundabilitat.  

3.1.- Descripció de les alternatives 
A la figura 1 s’observen les 3 alternatives proposades seguint els criteris anteriorment 

esmentats per a la localització de la EDAR al nucli de Garriguella.  

 

Figura 1. Alternatives de localització per a al EDAR de Garriguella. 
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A la següent figura es pot veure la mateixa imatge però en format topogràfic on es pot 

apreciar l’orografia del terreny. 

 

Figura 2. Alternatives de localització per a al EDAR de Garriguella. 

 

Un cop estan situades les diferents alternatives cal explicar-les mitjançant un petit 

resum amb les seves diferents característiques. 

 Alternativa A: Situada a la zona més occidental del municipi just en un punt 

d’abocament d’aigües residuals. 

 Alternativa B: És la més centrada de les tres alternatives i situada a prop d’un 

punt d’abocament i de bombament. 

 Alternativa C: Es tracta de la més apartada del nucli urbà tot i que és la que té 

una diferència de cota més favorable de totes les altres alternatives. 

3.2. Valoració de les alternatives 
En el següent apartat es presenten els diferents criteris de valoració de les diferents 

alternatives seleccionades anteriorment. Aquests criteris es presenten ordenats i estructurats 

en tres grups definits: criteris econòmics, tècnics i ambientals. 

3.2.1.- Estudi dels criteris econòmics 

Els criteris de caràcter econòmic que es fan servir per tal de valorar la idoneïtat de 

cadascuna de les alternatives estudiades són: el cost dels col·lectors, els moviments de terra i 

les expropiacions. 
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 Cost dels col·lectors: 

Per tal de valorar de forma aproximada la inversió necessària en els col·lectors es pren una 

estimació de la longitud que es preveu que tindran. A la figura 3 del present annex es pot 

veure una taula amb les valoracions d’aquest criteri. 

És important destacar que aquestes longituds de col·lectors són aproximades i que 

corresponen a la longitud en planta del traçat, amb la qual cosa la longitud total real seria 

lleugerament superior a la recollida. 

 Longitud (m) Factor normalitzat 

Alternativa A 1380 1 
Alternativa B 1457 0,95 
Alternativa C 2265 0,61 

Figura 3. Inversió en col·lectors per a cada alternativa. 

 Moviment de terres: 

Amb l’objectiu de definir un indicador que permeti valorar el moviment de terra aproximat 

i poder així comparar les quatre alternatives, s’ha analitzat la relació entre el desnivell de la 

parcel·la i l’àrea que ocupa aquesta. 

Les àrees de les parcel·les s’han obtingut gràcies a l’editor de mapes de l’ICC i els desnivells 

gràcies a la topografia facilitada pel mateix institut. 

 Àrea (m2) Desnivell (m) Desnivell/Àrea (m/m2) Factor normalitzat 

Alternativa A 7268 2 0,000275 0,66 
Alternativa B 5540 1 0,000181 1 
Alternativa C 7200 3 0,000417 0,43 

Figura 4. Inversió en moviment de terres per a cada alternativa. 

 Expropiacions: 

Donat que no existeix POUM per al municipi de Garriguella s’ha d’accedir a la informació 

urbanística d’altres fonts, en aquest cas del Planejament Director Urbanístic de la serra de 

Rodés i entorns. 

Per a les tres alternatives l’emplaçament escollit està catalogat com a sòl no urbanitzable. 

Per a les alternatives A i B a més a més està considerat amb interès agrícola mentre que per a 

la tercera alternativa, la C, aquesta està emplaçada en territori amb interès de connectivitat 

ecològica i paisatgística. 

Per començar s’equiparen les afeccions al territori de forma unànime, és a dir, si afecta a 

un tipus de sòl tindrà un multiplicador unitari d’afecció. Així doncs, augmentarà aquest 

multiplicador conforme l’alternativa afecti a més territoris amb un augment del 30%. Aquest 

multiplicador afectarà a l’àrea destinada que relaciona el preu de l’expropiació. 
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Figura 5. Règims urbanístics de Garriguella. 

 Així doncs, es presenta la següent figura on s’obté el criteri d’expropiacions. 

 Àrea Multiplicador Estimador Factor normalitzat 

Alternativa A 7268 1 7268 0,76 
Alternativa B 5540 1 5540 1 
Alternativa C 7200 1,3 9360 0,59 

Figura 6. Inversió en expropiacions per a cada alternativa. 

3.2.2.- Estudi de criteris tècnics 

Els criteris de caràcter tècnic que s’estudien són els condicionants geotècnics, la 

inundabilitat i l’accessibilitat del terreny. 

 Condicionants geotècnics: 

De les dues alternatives proposades es pot observar el plànol geològic i la descripció 

geotècnica a l’annex corresponent (Annex 6: Geologia i geotècnia). 

Totes dues alternatives es troben situades sobre formacions superficials de graves amb 

matrius sorrenques lleugerament cimentades. En aquest sentit, no s’observa una diferencia 

apreciable entre totes dues ubicacions pel que fa a condicionants geotècnics. 

 Estimador Factor normalitzat 

Alternativa A 1 1 
Alternativa B 1 1 
Alternativa C 1 1 

Figura 7. Condicionants geotècnics per a cada alternativa. 
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 Inundabilitat: 

Segons s’ha estudiat a l’annex 7, on s’ha desenvolupat l’estudi de la inundabilitat, tot el 

terme municipal i les alternatives estan fora de la zona amb risc d’inundabilitat amb un 

període de retorn de 500 anys. 

 Estimador Factor normalitzat 

Alternativa A 1 1 
Alternativa B 1 1 
Alternativa C 1 1 

Figura 8. Condicionant de la inundabilitat per a cada alternativa. 

 Accessibilitat: 

Amb aquest criteri es valoren les condicions d’accés a les parcel·les en funció de la 

proximitat de camins. La valoració es fa en funció de si tenen un camí directe i si aquest camí 

està pavimentat o no. 

 Estimador Factor normalitzat 

Alternativa A 0,7 0,78 
Alternativa B 0,9 1 
Alternativa C 0,7 0,78 

Figura 9. Accessibilitat per a cada alternativa. 

3.2.3.- Estudi de criteris ambientals 

El primer que cal especificar és que s’ha considerat que, independentment de la 

localització de l’estació depuradora, l’afecció al medi ambient de l’aigua tractada és equivalent 

per les quatre alternatives de localització. 

Els criteris ambientals que s’han fet servir són l’impacte visual i acústic de cadascuna 

de les alternatives, així com les afeccions als habitants. 

 Impacte visual i acústic: 

Amb aquest criteri de valoració es mesura el grau de notorietat que tindrà l’EDAR envers la 

població, fet evidentment influenciat per la proximitat al nucli. 

 Estimador Factor normalitzat 

Alternativa A 0,6 0,6 
Alternativa B 0,7 0,7 
Alternativa C 1 1 

Figura 10. Impacte visual i acústic per a cada alternativa. 

 Afecció als habitants: 

Les afeccions als habitants estan marcades sobretot pel període de realització de les feines 

pròpies de construcció de la infraestructura. Es valora la bona comunicació i el fet de no haver 

de travessar el nucli poblat amb la maquinària per tal de dur a terme les obres. 

S’augmenta lleugerament la puntuació de la primera i tercera alternatives per estar més 

apartades del nucli urbà i bastant-se en el resultat de l’accessibilitat prèviament estudiat. 
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 Estimador Factor normalitzat 

Alternativa A 0,9 0,9 
Alternativa B 0,8 0,8 
Alternativa C 1 1 

Figura 11. Afecció als habitants per a cada alternativa. 

3.3.- Pes específic dels criteris de valoració 
En aquest apartat es presenten els pesos específics de cada criteri de valoració, és a dir 

es valora el grau de representativitat de cada criteri a l’entorn de la globalitat del mecanisme 

de presa de decisió. 

Els criteris que representen les valoracions econòmiques i tècniques són els que tenen 

una major representativitat. Pel que fa als criteris econòmics, els que han rebut un pes més 

significatiu han estat el de les expropiacions, pel fet que és el resultat de les negociacions amb 

els propietaris de les parcel·les i tot depèn de la subjectivitat de cadascú, i els costos dels 

col·lectors, ja que representen una gran despesa. 

En quant als criteris ambientals, s’han repartit els pesos de forma equitativa, mentre 

que en els tècnics s’ha potenciat els condicionants geotècnics i l’accessibilitat. 

Criteri Pes específic 

Econòmics 40 

Cost dels col·lectors 15 
Moviment de terres 10 
Expropiacions 15 

Tècnics 40 

Condicionants geotècnics 15 
Inundabilitat 10 
Accessibilitat 15 

Ambientals 20 

Impacte visual i acústic 10 
Afecció als habitants 10 

Figura 12. Pesos específics de cadascun dels criteris adoptats. 

3.4.- Matriu de l’anàlisi multicriteri 
Un cop presentats els criteris de valoració estudiats i els seus pesos específics a 

continuació es recullen els resultats obtinguts. 

Criteri Pes 
específic 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Econòmics 40 33 39,3 22,3 

Cost dels col·lectors 15 15 14,25 9,15 
Moviment de terres  10 6,6 10 4,3 
Expropiacions 15 11,4 15 8,85 

Tècnics 40 36,7 40 36,7 

Condicionants geotècnics 15 15 15 15 
Inundabilitat 10 10 10 10 
Accessibilitat 15 11,7 15 11,7 

Ambientals 20 15 15 20 

Impacte visual i acústic  10 6 7 10 
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Afecció als habitants 10 9 8 10 

Total 100 85 94 79 
Figura 13. Resultat de l’anàlisi multicriteri. 

3.5.- Anàlisi de sensibilitat 
Ja que la diferencia entre els resultats obtinguts és inferior a 10 punts entre les 

alternatives A i B, es creu convenient realitzar un anàlisi de sensibilitat. 

El procediment seguit ha estat augmentar en 10 punts el pes de cadascun dels criteris 

generals per separat, per tal d’obtenir en cada augment una nova hipòtesi. Per completar els 

pesos dels altres criteris en cada hipòtesis, els 10 punts assignats a un dels criteris es resten de 

la resta de criteris de forma equitativa. Així, els pesos emprats han estat els següents: 

 Econòmics Tècnics Ambientals 

Hipòtesi base 40 40 20 
Hipòtesi A’ 50 35 15 
Hipòtesi B’ 35 50 15 
Hipòtesi C’ 35 35 30 
Figura 14. Canvis en els pesos específics per a l’anàlisi de sensibilitat. 

Seguint aquests nous pesos específics les noves puntuacions canvien de la següent 

manera: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Hipòtesi base 85 94 79 
Hipòtesi A’ 86 97 77 
Hipòtesi B’ 88 97 82 
Hipòtesi C’ 84 92 82 

Figura 15. Anàlisi de sensibilitat per a les alternatives de localització. 

4.- Conclusió 
S’extreu tant de l’anàlisi multicriteri com del de sensibilitat que la alternativa B és 

l’emplaçament més idoni per a col·locar l’EDAR. El següent annex tractarà el tipus de 

tractament amb el qual treballarà l’estació en qüestió. 
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1.- Introducció 
L’estudi d’alternatives corresponent a aquest projecte s’ha dividit en tres parts 

diferenciades: l’estudi de les alternatives d’actuació, l’estudi de els alternatives de localització i 

l’estudi de les alternatives de tractament. 

En aquest annex s’estudien les diferents alternatives considerades pel tractament de 

les aigües residuals del nucli de Garriguella. 

2.- Metodologia d’anàlisi 
L’estudi de les alternatives d’aquest projecte s’ha fet mitjançant la metodologia de 

l’anàlisi multicriteri. Amb l’anàlisi multicriteri s’ha perseguit l’objectiu de sistematitzar el 

procés de decisió dels diferents paràmetres o criteris que es van considerant i plantejant entre 

les diferents alternatives proposades. 

Per a la realització de l’estudi comparatiu de les alternatives de tractament s’han 

seguit les directrius marcades per Ramón Collado Lara al seu llibre Depuración de aguas 

residuales en pequeñas comunidades, en concret les indicacions donades al capítol 11 

titulat Criterios de selección de alternatives de depuración (pàgines 103-127), a més a 

més del coneixement obtingut durant l’estudi de tota la carrera amb assignatures relacionades 

amb el tema. 

3.- Selecció de l’alternativa de tractament de depuració 
Donada la població de actual i la de disseny, i les estacions depuradores dels voltants 

s’encararà el tractament de depuració mitjançant mètodes naturals. 

3.1.- Introducció als sistemes de sanejament d’aigua naturals 
La Directiva 91/271/CE de la Unió Europea estableix que l’aigua residual de totes les 

agrupacions urbanes de més de dos mil habitants equivalents deu ser tractada fins a uns límits 

definits de qualitat. Per les poblacions de menys de dos mil habitants equivalents aquesta 

Directiva especifica que aquestes aglomeracions deuen sotmetre a les seves aigües residuals a 

un tractament adequat. 

Després d’haver-se començat o completat els corresponents plans de sanejament 

associats a la Directiva s’han pogut detectar, en especial a les zones rurals on existeixen sovint 

limitacions financeres i de gestió, diversos problemes sobre tot associats al consum elevat 

d’energia o la falta de recursos tècnics per desenvolupar sistemes convencionals de 

tractament d’aigües residuals. 

Com alternativa a les costoses tècniques convencionals de tractament d’aigües 

residuals, els enginyers han buscat altres vies i s’han desenvolupat una sèrie de sistemes 

basats en els mecanismes de depuració existents a la natura. 

Els sistemes naturals de depuració d’aigües són aquells que aconsegueixen l’eliminació 

de les substancies contaminants de les aigües residuals mitjançant mecanismes i procediments 

que pràcticament no requereixen energia externa ni additius químics. 
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Aquests sistemes realment requereixen la mateixa quantitat d’energia per cada 

quilogram de contaminant degradat que les tecnologies convencionals. No obstant, aquesta 

font d’energia és agafada de la natura com l’energia solar, energia cinètica del vent, energia 

química acumulada a la biomassa i en el sòl... Entre aquests sistemes es troben les llacunes 

d’oxidació, els filtres verds, els aiguamolls artificials o construïts... 

Tots aquests no són més que ecosistemes en els que juguen un paper important 

determinades plantes i microorganismes, l’activitat biològica i l’eficient simbiosis dels quals 

permet l’eliminació de les quantitats excessives de nutrients essencials, matèria orgànica, 

traces de metalls pesants i agents patògens presents a les aigües residuals. En aquests 

sistemes també es donen processos físics, i químics com són la filtració, la sedimentació, 

l’absorció, la fotoxidació i la fotosíntesi que contribueixen, en conjunt, a la seva acció 

depuradora. Les dues principals diferències entre els sistemes naturals i els convencionals són 

un nul o molt baix consum energètic extern per descontaminar i la necessitat d’una major 

superfície de tractament. 

 Els sistemes naturals de tractament d’aigües residuals tenen temps de retenció 

hidràulics molt superiors als dels sistemes convencionals, entre 3 i 200 dies pels sistemes 

naturals i entre 1 i 2 dies pels sistemes convencionals, motiu pel qual són eficaços en la 

modulació de les variacions de volum i de qualitat de l’aigua afluent. 

 

Tecnologies convencionals/Intensives Tecnologies naturals/Extensives 

Despesa energètica elevada: despesa 
elèctrica per la oxigenació i mescla als 
reactors (costos elevats) 

Mínim o nul consum energètic: energia 
natural 

Ciment, equips de tecnologia dura i avançada Poc ciment i pocs o cap equip de tecnologia 
avançada. Els moviments de terres en la 
construcció són importants 

Proporcionalment poca superfície Requereixen molta superfície 

Manteniment i explotació complicats 
Mà d’obra molt especialitzada 

Manteniment i explotació simple. El gestor ha 
de conèixer els processos i ha de ser capaç de 
preveure problemes 

Es pot influir ràpidament en els processos Els mecanismes de tractament tenen molta 
inèrcia 

Temps de residència hidràulica curt Temps de residència hidràulica elevat 

Aspecte tecnològic i artificial Bona integració al paisatge 

Processos artificialitzats (molt accelerats) Processos naturals a velocitat “natural” 

Poca adaptabilitat a canvis de cabal o càrrega Gran adaptabilitat a canvis de cabal i/o 
càrrega 

Elevada generació de fangs Generació de fangs reduïda o nul·la 

Figura 1. Comparació de tecnologies convencionals i naturals extreta de l’informe del CSIC 
elaborat el 2008 Aguas continentales. Gestión de recursos hídricos, tratamiento y calidad del 

agua. 
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No obstant, degut al seu elevat temps de residència hidràulic i degut a que en general 

els sistemes naturals estan situats a l’aire lliure, estan situats en extenses àrees de terreny que 

són susceptibles a tempestes, vents, incendis, insectes, inundacions i terratrèmols. Per aquest 

motiu, els sistemes naturals ofereixen una resposta relativament lenta als canvis operacionals i 

igualment són més propensos a respondre a situacions naturals d’una forma que escapi al 

control de l’operador del sistema o propietari del mateix. 

A les últimes dècades els sistemes naturals han vist augmentada la seva utilització 

gràcies a les seves característiques favorables de construcció i funcionament. Els sistemes 

naturals de depuració requereixen poc personal per la seva articulació, no presenten consum 

energètic o, en cas de necessitar-ho, es redueix al bombeig de capçalera, no generen grans 

quantitats de fangs de forma continuada i proporcionen un tractament efectiu i fiable. 

A mode de resum es pot afirmar que l’interès en l’aplicació de sistemes naturals de tractament 

d’aigües residuals resideix en diferents aspectes: 

 Utilitat dels sistemes naturals per la depuració i l’emmagatzematge de nutrients. 

 En el cas dels aiguamolls naturals, els seus beneficis mediambientals, tant per la seva 

aportació de vida salvatge com per la seva estètica que no trenca el paisatge. 

 La ràpida pujada dels costos de construcció i operació associats a les instal·lacions de 

tractament convencional. 

Segons el lloc en el que es porti a terme el tractament, els sistemes naturals es poden 

classificar en: 

 Edàfics: El tractament té lloc al terreny, concretament a la biopel·lícula que creix 

adherida al substrat sòlid que forma el sòl que travessa l’aigua. 

 Aquàtics: El tractament té lloc a la massa d’aigua. 

3.2.- Preselecció de les alternatives a estudiar 
L’elecció entre els possibles sistemes de depuració ha de passar per una primera etapa 

de preselecció en funció de les circumstàncies específiques de la zona on es realitza el 

projecte. Per tant, per fer aquesta preselecció es tindrà en compte la població, ja que aquesta 

ens permet descartar alguns tipus de tractament. 

En general, per a seleccionar les alternatives, s’han de tenir en compte els següents 

aspectes: 

 Assolir el nivell de tractament exigit. 

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

 suficients garanties en el procés de depuració. 

 Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius. 

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

implantació per fases i ampliacions futures. 

Ens ajudarem de la següent figura que ens indica la idoneïtat del tractament en funció dels 

intervals de població segons el llibre Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas 

Comunidades citat anteriorment. 
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Tractament 
Població equivalent 

100 200 500 1000 2000 5000 1000 >10000 

Fosa sèptica +++ ++ +      
Tanc Imhoff +++ +++ ++ +     
Rasa filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   
Llit filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   
Filtre de sorra +++ +++ +++ ++ +    
Llit de turba ++ +++ +++ +++ +++ ++ +  
Aiguamolls construït + ++ +++ +++ +++ ++ + + 
Filtre verd + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 
Pou filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   
Escorrentia superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 
Biodiscs   + + ++ +++ +++ +++ 
Canal d’oxidació    ++ +++ +++ +++ +++ 
Tract. Fisicoquímic  + + ++ +++ +++ +++ ++ 
Aireig prolongat ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
Llit bacterià + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 
Filtre percolador + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 
Llacuna airejada   + ++ +++ +++ +++ +++ 
Llacuna aeròbia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 
Llacuna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 
Llacuna anaeròbia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

 (+) Poc adequat (++) Mitjanament adequat (+++) Adequat 
Figura 2. Idoneïtat dels diferents tractaments segons la població. 

3.3.- Descripció de les alternatives 
Amb la figura anterior podem descartar diferents alternatives i seleccionar d’altres. Les 

alternatives escollides amb les que es treballarà són: Llit de turba, llit de joncs, filtre verd, 

filtració ràpida, aireig prolongat, llacuna aeròbia, llacuna facultativa i llacuna anaeròbia. A 

continuació s’explicarà breument cadascun dels diferents tractament. 

3.3.1.- Llit de turba 

El procés consisteix en una filtració a través d’una capa de torba de determinades 

característiques, que es troba assentada sobre un sistema drenant de sorra i grava. L’aigua 

residual que ocupa un espessor de 20 cm sobre la torba, s’infiltra a través d’aquesta capa 

durant un període de temps limitat, de l’ordre dels dies, essent necessari a continuació retirar 

la matèria en suspensió que queda retinguda a la superfície de la torba. Després se li deixa un 

període de recuperació abans de tornar a començar el cicle d’aplicació. 

Com a conseqüència del règim d’explotació resulta necessari comptar com a mínim 

amb dos llits o jaços en paral·lel. 

3.3.2.- Aiguamolls construïts 

Els aiguamolls construïts són sistemes passius de depuració d’aigües residuals 

constituïts per llacunes o canals poc profunds, normalment de menys d’un metre, plantats 

amb espècies vegetals pròpies de zones humides, macròfits aquàtics, i en els que els processos 

de descontaminació tenen lloc mitjançant les interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els 

microorganismes, la vegetació i fins i tot la fauna. 
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Els aiguamolls construïts, també anomenats artificials i zones humides construïdes, 

imiten les condicions òptimes de tractament d’aigües residuals que poden trobar-se en un 

aiguamoll natural, però tenen la capacitat de poder ser construïts en pràcticament qualsevol 

lloc. 

Existeixen diversos tipus d’aiguamolls artificials el mode d’actuació dels quals, fins i tot 

basant-se en els mateixos principis biològics, és diferent segons el tipus de flux: aiguamolls 

artificials de flux superficial i aiguamolls artificials de flux subsuperficial vertical o horitzontal. 

Poden existir sistemes híbrids fruit de la combinació de les diverses tipologies. 

3.3.3.- Filtre verd 

Els sistemes d’aplicació superficial són sistemes de depuració d’aigua residual a través 

del terreny, amb possibilitat d’aprofitament agrícola o forestal del mateix. Els tres processos 

principals d’aplicació superficial al terreny són: els filtres verds, la infiltració ràpida i 

l’escorrentia superficial. 

El filtre verd es tracta d’un abocament controlat de les aigües residuals, tractades 

prèviament, per aspersió o extensió superficial sobre el terreny. És el sistema d’aplicació 

superficial on s’obtenen millors rendiments 

3.3.4.- Aireig prolongat 

Es tracta d’un procés de fangs activats, on la biomassa es troba en respiració 

endògena, es a dir que l’edat del fang és prou elevada com perquè la concentració de substrat 

sense assimilar sigui baixa. 

3.3.5.- Llacunatge 

Els processos de llacunatge, tant natural com artificial, es desenvolupen en llacunes 

artificials exposades a l’aire lliure. En aquestes llacunes es produeixen reaccions biològiques, 

químiques i físiques que tenen tendència a estabilitzar l’aigua residual. 

3.4.- Valoració de les alternatives 
En aquest apartat es realitza una valoració raonada i justificada de les diferents 

variables que caracteritzen cadascun dels tractaments preseleccionats en l’apartat anterior. Es 

tracta de dur a terme un anàlisis comparatiu per a la selecció del tractament definitiu a aplicar 

a l’EDAR de Garriguella. 

Els aspectes a considerar, per a cada alternativa, es valoren amb xifres ja siguin unitats 

de mesura (m2/hab, euros/hab, euros/hab·any, litres fang/m3, etc.) o apreciacions 

adimensionals (ex: poc freqüent, raonablement freqüent, freqüent, molt freqüent). 

Aquestes valoracions es traduiran a una puntuació entre 0 i 10 per facilitar el recompte 

final dels aspectes favorables i desfavorables de cada un dels tractaments preseleccionats, i 

s’expressaran en matrius parcials de selecció individuals per a cada criteri. 

Finalment, el resultat de la valoració es presenta en una matriu final de selecció on es 

resumeixen tots els aspectes considerats i les seves valoracions. Dins d’aquesta matriu 

s’assignen diferents pesos parcials a cadascuna de les variables analitzades, segons les 

circumstancies especifiques de la zona d’estudi. 
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3.4.1.- Criteris econòmics 

 Els criteris econòmics que es faran servir seran els referents a la superfície necessària 

segons el tractament i els costos tant de construcció com de manteniment i explotació 

associats. 

 Superfície necessària: 

La següent taula mostra les superfícies requerides per habitant, i la superfície total que 

requeriria cada tractament per a la població de disseny de 1.649 habitants – equivalents. 

Tractament Superfície necessària 
(m2/habitant) 

Superfície necessària 
(m2) 

Valoració 

Llit de turba 0,6 - 1,0 989 - 1.649 10 
Aiguamolls construïts 2 - 8 3.298 - 13.192 8 
Filtre verd 12 - 110 19.788 - 181.390 1 
Aireig prolongat 0,2 - 1,0 330 - 1.649 10 
Llacuna aeròbia 4 - 8 6.596 - 13.192 8 
Llacuna facultativa 2 - 20 3.298 - 32.980 7 
Llacuna anaeròbia 1 - 3 1.649 - 4.947 9 

Figura 3. Valoració del criteri de superfície per a cada alternativa. 

 Costos de construcció: 

A la taula de la figura 4 es recullen les estimacions i les valoracions sobre els costos de 

construcció. Les alternatives que no tenien informació a la bibliografia amb la que s’ha 

treballat s’indiquen amb la cel·la amb una ratlla (-). Els costos de cada tractament, per a la 

franja entre 1001 i 2000 habitants, estan en $/hab referenciat al 1990. 

 Habitants 
(1001 - 2000) 

Valoració 

Llit de turba 200 6 
Aiguamolls construïts - 7 
Filtre verd 180 6 
Aireig prolongat 350 2 
Llacuna aeròbia - 9 
Llacuna facultativa 120 8 
Llacuna anaeròbia 40 9 

Figura 4. Valoració dels criteri dels costos de construcció per a cada alternativa. 

 Costos d’explotació i manteniment: 

A la taula de la figura següent es recullen les estimacions i les valoracions sobre els costos 

d’explotació i manteniment. Els costos de cada tractament, per a la franja entre 1001 i 2000 

habitants, estan en $/hab·any referenciat al 1990. 

 Habitants 
(1001 - 2000) 

Valoració 

Llit de turba - 9 
Aiguamolls construïts - 10 
Filtre verd 8 9 
Aireig prolongat - 7 
Llacuna aeròbia 1,5 10 
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Llacuna facultativa - 10 
Llacuna anaeròbia 1,5 10 

Figura 5. Valoració dels criteri dels costos d’explotació i manteniment per a cada alternativa. 

3.4.2.- Criteris tècnics 

Els criteris tècnics seran els de la simplicitat de construcció, el manteniment i explotació de 

la planta i el rendiment d’eliminació de DBO, DQO, SS, N, P i coliformes. 

 Simplicitat de construcció:  

L’anàlisi de la complexitat constructiva es realitza tenint en compte 3 variables: moviment 

de terres, obra civil, equipaments. 

El moviment de terres que es realitza en la fase constructiva d’un sistema de tractament 

d’aigües residuals, resulta habitualment simple en la seva execució en la majoria dels casos, 

excepte en circumstancies especials degudes a la naturalesa del terreny.  

A la taula de la figura 4 es presenten les valoracions sobre la simplicitat constructiva. S’ha 

realitzat un anàlisi adimensional de les variables segons: molt simple (MS), simple (S), 

complicat (C) i molt complicat (MC). 

 Moviment de terres Obra civil Equipaments Valoració 

Llit de turba MS S MS 9 
Aiguamolls construïts MS MS MS 10 
Filtre verd MS MS MS 10 
Aireig prolongat S MC MC 5 
Llacuna aeròbia C MS MS 8 
Llacuna facultativa C MS MS 8 
Llacuna anaeròbia C MS MS 8 

Figura 6. Valoració del criteri de construcció per a cada alternativa. 

 Manteniment i explotació: 

L’anàlisi de la complexitat d’explotació i manteniment es realitza tenint en compte 4 

variables: simplicitat de funcionament, personal necessari, duració de control i freqüència de 

control. 

A la taula de la figura 5 es presenten les valoracions sobre l’explotació i el manteniment de 

cada alternativa. S’ha realitzat una anàlisi adimensional de les variables segons: molt simple 

(MS), simple (S), normal (N), complicat (C), molt complicat (MC), poc freqüent (PF), 

raonablement freqüent (RP), freqüent (F), molt freqüent (MF), poc (P), regular (R) i molt (M). 

 Simplicitat de 
funcionament 

Personal 
necessari 

Duració de 
control 

Freqüència 
de control 

Valoració 

Llit de turba S R P RF 8 
Aiguamolls construïts MS P P PF 9 
Filtre verd MS P P PF 9 
Aireig prolongat MC M M MF 3 
Llacuna aeròbia MS P P PF 10 
Llacuna facultativa MS P P PF 10 
Llacuna anaeròbia MS P P PF 10 

Figura 7. Valoració del criteri de manteniment i explotació per a cada alternativa. 
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 Rendiments: 

De forma global, en els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficials com 

subsuperficials, s’obtenen els nivells més alts en rendiment a la depuració d’aigües residuals. 

A la taula de la figura 8 es recullen les estimacions i les valoracions sobre els rendiments 

dels diferents tipus de tractament. 

 DBO DQO SS N P Coliformes Valoració 

Llit de turba 60-75 60-85 85-90 20-70 20-25 99-5 7 
Aiguamolls construïts 55-80 60-92 56-95 25-65 20-40 99-99,9 7 
Filtre verd 75-85 90-99 95-98 85-90 90 99-99,9 9 
Aireig prolongat 68-90 85-99 83-99 50-90 15-70 90 8 
Llacuna aeròbia 50 65-85 90 60 10 99-99,9 7 
Llacuna facultativa 50-85 60-95 49-90 60 10-35 99-99,9 7 
Llacuna anaeròbia 20 50-85 60-80 30 10 99-99,9 5 

Figura 8. Valoració del criteri de rendiments per a cada alternativa. 

3.4.3.- Criteris ambientals 

 Els criteris ambientals estudiats seran els d’estabilitat del procés i efluent, l’impacte 

ambiental de la pròpia depuració i la producció de fangs. 

 Estabilitat: 

L’estabilitat respecte a la temperatura s’analitza en funció de la seva incidència sobre el 

grau de depuració. 

Els sistemes que asseguren una major qualitat de l’efluent de forma permanent, és a dir, 

una major estabilitat, són els processos d’aplicació al terreny. 

A la taula de la figura 10 es recullen les valoracions sobre les diferents variables 

considerades en aquest criteri per les diferents alternatives preseleccionades. Aquestes 

variables seran l’efecte de la temperatura en el procés, la terbolesa de l’efluent i la variació a 

cabal i/o càrrega contaminant. 

 Temperatura Terbolesa Cabal-càrrega Valoració 

Llit de turba 8 5 5 6 
Aiguamolls construïts 5 3 10 6 
Filtre verd 10 3 10 8 
Aireig prolongat 5 3 10 6 
Llacuna aeròbia 3 1 10 5 
Llacuna facultativa 3 3 10 5 
Llacuna anaeròbia 3 3 10 5 

Figura 9. Valoració del criteri d’estabilitat per a cada alternativa. 

 Impacte ambiental:  

Els processos que presenten una major integració ambiental són els de biopel·lícula (llits 

bacterians i biodiscs), no preseleccionats, alguns sistemes superficials com els aiguamolls 

construïts i els sistemes de tractaments previs enterrats i els processos d’aplicació 
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subsuperficial, a excepció dels filtres de sorra. Els sistemes que presenten una pitjor integració 

en el medi natural són els de llacunatge, especialment l’anaeròbic, i els filtres verds. 

A la taula de la figura 10 s’ordenen les valoracions de les diferents variables així com la 

valoració global de les alternatives pel que fa a l’impacte ambiental. Les variables estudiades 

seran: olor, soroll, presència d’insectes, integració al medi, riscos de salut a l’entorn i els 

efectes sobre el sòl.  S’ha realitzat una anàlisi adimensional de les variables segons: bona (B), 

normal (N), dolenta (M); problema inexistent (PI), problema atípic (PA), problema normal (PN), 

problema freqüent (PF); alt (A), mitjà (Me) i baix (Ba). 

 Olors Soroll Insectes Integració 
Riscos 

de salut 
Efectes 
al sòl 

Valoració 

Llit de turba PN PI PN N Me PI 7 
Aiguamolls construïts PA PI PN B A PN 7 
Filtre verd PN PI PF B A PF 5 
Aireig prolongat PA PF PI M Ba PI 7 
Llacuna aeròbia PN PI PN N Me PN 6 
Llacuna facultativa PN PI PN N Me PN 6 
Llacuna anaeròbia PF PI PN N A PN 5 

Figura 10. Valoració del criteri d’impacte ambiental per a cada alternativa. 

 Producció de fangs: 

La producció i tractament dels fangs en un procés de depuració d’aigües residuals 

absorbeix, en moltes ocasions, la majoria dels costos d’explotació amb la qual cosa s’han de 

considerar com a prioritaris els sistemes on la producció de fangs sigui menor. 

Els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial com subsuperficial, tenen una 

producció de fangs nul·la o quasi nul·la encara que no s’han d’oblidar els que es produeixen en 

els tractaments previs a la seva aplicació, és a dir, a la fosa sèptica o al tanc Imhoff. 

A la taula de la figura 11 es recullen les valoracions sobre la producció de fangs de les 

alternatives que es feien a la bibliografia. Els tractaments que dels que no es disposava 

d’informació a la bibliografia consultada s’indiquen amb una ratlla (-). 

 Producció de fang Valoració 

Llit de turba 0,5 - 1 10 
Aiguamolls construïts - 10 
Filtre verd - 10 
Aireig prolongat 3 - 7 7 
Llacuna aeròbia 1 - 2 9 
Llacuna facultativa 1,2 - 1,6 9 
Llacuna anaeròbia 0,4 - 0,7 10 

Figura 11. Valoració de la producció de fangs. 

3.5.- Pes específic dels criteris de valoració 
A la taula de la figura que ve a continuació es veuen reflectits els pesos específics de 

cada criteri de valoració de les alternatives. 

El que ha rebut més pes és el criteri de superfície necessària ja que és la característica 

decisiva dels sistemes naturals de tractament d’aigües residuals. Els següents criteris en pes de 
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valoració són els referents a las costos tant de construcció com d’explotació i manteniment. La 

resta de criteris han rebut el mateix pes, fins i tot el de la producció de fangs, ja que no és un 

factor amb valors gaire diferents comparant la valoració dels tractament escollits 

D’aquesta forma s’ha volgut donar importància a les alternatives que requereixen una 

menor quantitat de recursos a llarg termini, sense perdre de vista l’impacte ambiental que es 

pot generar i les despeses a curt termini, per tal que es pugui aconseguir l’objectiu del present 

projecte de tractar les aigües residuals del nucli de Garriguella sense perdre de vista el context 

econòmic actual i futur. 

Criteri Pes específic 

Econòmics 40 

Superfície necessària 15 
Costos de construcció 12,5 
Costos d’explotació i manteniment 12,5 

Tècnics 30 

Simplicitat de construcció 10 
Manteniment i explotació 10 
Rendiments 10 

Ambientals 30 

Estabilitat 10 
Impacte ambiental 10 
Producció de fangs 10 

Figura 12. Pesos específics de cadascun dels criteris adoptats. 

3.6.- Matrius de l’anàlisi multicriteri 
Un cop presentats els criteris de valoració estudiats i els seus pesos específics a 

continuació es recullen els resultats obtinguts. 

Criteri Pes  Turba Aiguamolls F. verd Aireig 
Llac. 
Ae. 

Llac. 
Fac. 

Llac. 
Ana. 

Econòmics 40 338 333 203 263 358 330 373 

Superfície 15 150 120 15 150 120 105 135 
Construcció 12,5 75 88 75 25 113 100 113 
Explotació 12,5 113 125 113 88 125 125 125 

Tècnics 30 240 260 280 160 250 250 230 

Construcció 10 90 100 100 50 80 80 80 
Explotació 10 80 90 90 30 100 100 100 
Rendiments 10 70 70 90 80 70 70 50 

Ambientals 30 230 230 230 200 200 200 200 

Estabilitat 10 60 60 80 60 50 50 50 
Impacte 10 70 70 50 70 60 60 50 
Fangs 10 100 100 100 70 90 90 100 

Total 100 81 82 71 62 81 78 80 
Figura 13. Resultat de l’anàlisi multicriteri. 

3.7.- Anàlisi de sensibilitat 
Ja que la diferencia entre els resultats obtinguts és mot petita, es realitza un anàlisi de 

sensibilitat. 
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El procediment seguit ha estat augmentar en 10 punts el pes de cadascun dels criteris 

generals per separat, per tal d’obtenir en cada augment una nova hipòtesi. Per completar els 

pesos dels altres criteris en cada hipòtesis, els 10 punts assignats a un dels criteris es resten de 

la resta de criteris de forma equitativa. Així, els pesos emprats han estat els següents: 

 Econòmics Tècnics Ambientals 

Hipòtesi base 40 30 30 
Hipòtesi A’ 50 25 25 
Hipòtesi B’ 35 40 25 
Hipòtesi C’ 35 25 40 
Figura 14. Canvis en els pesos específics per a l’anàlisi de sensibilitat. 

Seguint aquests nous pesos específics les noves puntuacions canvien de la següent 

manera: 

 
Turba Aiguamolls F. verd Aireig 

Llac. 
Ae. 

Llac. 
Fac. 

Llac. 
Ana. 

Hipòtesi base 81 82 71 62 81 78 80 
Hipòtesi A’ 81 83 68 63 82 79 83 
Hipòtesi B’ 81 83 74 61 81 79 80 
Hipòtesi C’ 81 82 72 63 79 77 79 

Figura 15. Anàlisi de sensibilitat per a les alternatives de tractament. 

4.- Conclusió 
 Tal i com s’observa a l’anàlisi multicriteri com en l’anàlisi de sensibilitat el tractament 

òptim és el d’aiguamolls. Cal esmentar, que tots els processos tenen una puntuació molt 

semblant, fins i tot arribant a igualar-se en un cas. 
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1.- Introducció 
Un cop fet l’anàlisi d’alternatives de tractament de les aigües residuals la conclusió va 

ser la implementació d’un sistema d’aiguamolls construïts. 

En aquest annex es presenten els càlculs realitzats per tal de dur a terme el 

dimensionament del tractament primari, tanc Imhoff, i del tractament secundari de les aigües 

residuals, els  aiguamolls tot partint dels cabals, carregues contaminants i de la qualitat 

requerida en l’efluent establerts en l’Annex 4 “Cabals i càrregues contaminants”. 

2.- Dades de disseny 

2.1.- Afluent 
Les dades de població, cabals i carregues contaminants de disseny amb les que es 

dimensionarà el procés de depuració de les aigües residuals de Garriguella es mostren en la 

següent taula. 

 Any de disseny 

Població (habitants)  1649 
Dotació (l/hab·dia)  250 

Cabal mig diari (m3/dia) QMD 412 
Cabal mig horari (m3/h) QMH 17,2 
Factor punta FP 4,5 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 77,8 
Factor mínim FM 0,22 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 3,8 
Cabal de dilució QD 86 

DQO (mg/l)  603,8 
DBO5 (mg/l)  281,3 
Sòlids en suspensió (mg/l)  315,9 
Nitrogen total (mg/l)  50,3 
Fòsfor total (mg/l)  9,7 

Figura 1. Dades de població, cabal i càrrega contaminant per al dimensionament de la planta. 

2.2.- Efluent 
La qualitat de l’efluent de sortida de l’EDAR ve establerta pel Reial Decret Llei 11/1995, 

de 28 de Desembre, que estableix les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 

urbanes i contempla la incorporació de la Directiva Europea 91/271/CEE en la que es fixen els 

requisits tècnics que han de complir els sistemes col・lectors i les instal·lacions de tractament 

d’aigües residuals, així com els requisits dels abocaments procedents de les instal·lacions 

secundaries. 

La Directiva Europea 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals indica que els 

municipis de menys de 2.000 habitants equivalents (hab-eq) o de menys de 10.000 però amb 

abocament en zones costeres obertes han de depurar les seves aigües amb un tractament 

adequat. La resta de nuclis han de complir amb els requisits especificats a la taula 2 si 

l’abocament es realitza en zones sensibles propenses a l’eutrofització. En el cas de no ser 

zones sensibles únicament es necessari el compliment dels requisits dels tres paràmetres 

superiors de la figura 2. 
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A continuació es mostren les concentracions límit exigides a l’efluent de sortida de la 

planta depuradora, tal i com estableix la normativa vigent. 

Paràmetre Concentració Percentatge 
de reducció 

DQO < 25 mg/l 79-90 
DBO5 < 125 mg/l 95 
MES < 35 mg/l 70-90 

Nitrogen total < 15 mg/l 80 
Fòsfor total < 2 mg/l 70-80 

Figura 2. Requisits dels vessaments al medi procedents d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals segons la 
directiva Europea 91/271/CE. Les limitacions pel fòsfor total i pel nitrogen total nomes s’apliquen a zones 

sensibles i els límits varien en zones de població a partir de 100.000 habitants. 

3.- Tractament 
En aquest apartat es presenten les diferents etapes que seguirà l’aigua residual durant 

el seu procés de depuració, un cop han arribat a l’EDAR. El tractament consistirà en un 

pretractament (reixes de desbast), un tractament primari (tanc Imhoff) i un tractament 

secundari (aiguamolls artificials), moment a partir del qual l’aigua pot avocar-se al medi 

receptor. 

3.1.- Pretractament 
A l’arribada de les aigües residuals a l’estació depuradora aquestes seran abocades a 

una estructura rectangular dotada d’una reixa de desbast amb l’objectiu de funcionar com a 

filtre de gruixos. 

L’objectiu que es persegueix amb la col·locació d’aquesta reixa de desbast és la 

d’aturar l’entrada a la depuradora d’elements de gran mida que podrien fer malbé les 

instal·lacions així com obturar i taponar les canalitzacions, produint desperfectes amb 

reparacions costoses. Aquest fi s’aconsegueix amb una reixa de desbast que tindrà una 

separació entre barres de 2 cm. 

Dins de l’estructura rectangular, a més de la reixa de desbast, hi haurà l’entrada a dues 

canonades: una d’elles serà la que distribuirà l’aigua en direcció als aiguamolls i l’altre serà la 

que faci la funció de by-pass general de l’EDAR. 

3.2.- Tractament primari 
Un cop les aigües surtin del pretractament es dirigiran a un tanc Imhoff, encarregat de 

realitzar el tractament primari. Un tanc Imhoff és una fosa sèptica millorada de tal manera que 

es poden obtenir rendiments de depuració més grans. 

Un tanc Imhoff consta de dues cambres: una cambra superior on es donen els 

processos de decantació i sedimentació dels contaminants de l’aigua residual, i una cambra 

inferior on es produeix la digestió anaeròbica dels fangs. 

Aquestes cambres estan col·locades de tal forma que la sortida dels gasos generats 

durant la digestió es produeix vorejant la cambra de decantació, evitant que la sortida 

d’aquests gasos destorbi a l’acció decantadora que es dóna a la cambra superior. 
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3.3.- Tractament secundari 
Després del tractament al tanc Imhoff, les aigües residuals es dirigiran als aiguamolls 

artificials per tal de rebre un tractament secundari, després d’això s’abocaran al medi receptor. 

Els aiguamolls construïts són sistemes passius de depuració d’aigües residuals 

constituïts per llacunes o canals poc profunds, normalment de menys d’un metre, plantats 

amb espècies vegetals pròpies de zones humides, macròfits aquàtics, i en els que els processos 

de descontaminació tenen lloc mitjançant les interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els 

microorganismes, la vegetació i fins i tot la fauna. 

Els aiguamolls construïts, també anomenats artificials i zones humides construïdes, 

imiten les condicions òptimes de tractament d’aigües residuals que poden trobar-se en un 

aiguamoll natural, però tenen la capacitat de poder ser construïts en pràcticament qualsevol 

lloc. 

Existeixen diversos tipus d’aiguamolls artificials el mode d’actuació dels quals, fins i tot 

basant-se en els mateixos principis biològics, és diferent segons el tipus de flux: aiguamolls 

artificials de flux superficial i aiguamolls artificials de flux subsuperficial vertical o horitzontal. 

Poden existir sistemes híbrids fruit de la combinació de les diverses tipologies. 

En els sistemes de flux lliure o superficial l’aigua està exposada directament a 

l’atmosfera i circula entre les tiges i les fulles de les espècies vegetals plantades seguint una 

trajectòria de flux horitzontal. 

Als sistemes de flux subsuperficial l’aigua residual circula a través del medi porós i de 

suport, ja siguin roques o grava, i sempre per sota de la superfície del mateix. Degut a la 

circulació subterrània de l’aigua residual és necessari disposar d’una barrera impermeable per 

confinar els sistema i prevenir la contaminació de les aigües subterrànies. 

4.- Càlculs per al dimensionament 

4.1.- Càlculs per al dimensionament del tanc Imhoff 

4.1.1.- Dades de disseny 

 Les dades de partida per al disseny del tanc Imhoff es presenten a la següent figura. 

Paràmetre Unitats Valor 

Població habitants 1649 
Cabal mig diari (QMD) m3/dia  412 
Cabal punta horari (QPH) m3/h  77,8 

Figura 3. Dades per al dimensionament del tanc Imhoff. 

4.1.2.- Paràmetres de disseny 

Els paràmetres de disseny s’han escollit d’acord a les taules proporcionades a 

l’assignatura de 5è curs d’Enginyeria de Camins Tratamiento de aguas. 

Paràmetre Unitats Valor 

Zona de decantació   
Càrrega hidràulica a cabal punta horari m3/m2·dia 36 
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Temps de permanència a cabem mig diari hores 2,5 
Longitud/Ample  3:1 
Pendent de la zona de decantació  1,5:1 
Obertura inferior cm 20 
Resguard cm 50 
Velocitat horitzontal màxima m/min 0,3 

Zona d’escapament de gasos   
Àrea (% de la superfície total) % 20 

Zona de digestió   
Capacitat de emmagatzematge mesos 6 
Volum per un període de digestió de 6 mesos l/hab·dia 80 
Altura entre la zona de decantació i de fang cm 60 
Pendent del fons (vertical/horitzontal)  1:2 

Figura 4. Paràmetres de disseny del tanc Imhoff. 

4.1.3.- Dimensionament de la zona de decantació 

Es comença pel càlcul de la superfície en planta de la zona de decantació. La forma de 

fer-ho és mitjançant la fórmula de càlcul de la càrrega hidràulica a un cabal punta horari 

determinat. 

𝐶ℎ𝑚à𝑥 =
𝑄𝑃𝐻

𝑆𝑑𝑒𝑐
 

On: 
Chmàx: càrrega hidràulica a cabal punta horari. 
QPH: Cabal punta horari. 
S: Superfície en planta de la zona de decantació del tanc. 

𝑆𝑑𝑒𝑐 =
𝑄𝑃𝐻

𝐶ℎ𝑚à𝑥
=

77,8 𝑚3

ℎ⁄ · 24 ℎ
𝑑𝑖𝑎⁄

36 𝑚3

𝑚2 · 𝑑𝑖𝑎⁄
= 51,9 𝑚2 

Un cop coneguda la superfície en planta de la zona de decantació, es procedeix al 

càlcul de les dimensions en planta mitjançant la relació longitud/ample que hem seleccionat 

als criteris de disseny que apareixen a la figura 4. La fórmula mitjançant la qual es treballa és la 

de la superfície d’un rectangle, ja que es considera que la secció en planta del tanc Imhoff és 

rectangular, per tant: 

𝑆𝑑𝑒𝑐 = 𝐴 · 𝐿 

On: 
A: Amplada del tanc en planta. 
L: Longitud del tanc en planta. 
Sdec: Superfície del tanc en planta. 

Fent servir la relació 3 a 1 que relaciona longitud i amplada podem deduir: 

𝑆𝑑𝑒𝑐 = 𝐴 · 𝐿 = 𝐴 · 3𝐴 → 𝐴 = √
𝑆

3
= √

51,9

3
= 4,16 𝑚 

𝐿 = 3 · 𝐴 = 12,5 𝑚 



Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors del nucli de Garriguella 

Annex 12. Dimensionament del procés de depuració.   

8 
 

Coneguda l’amplada i longitud en planta tenim la superfície en planta de 52 m. 

El següent pas pel dimensionament de la zona de decantació és el càlcul de la 

superfície transversal del tanc, així com també de les seves dimensions. La profunditat de la 

zona de decantació es determina tenint present que el pendent dels plans de la zona de 

decantació és de 1,5 vertical per 1 d’horitzontal, tal i com s’ha esmentat anteriorment. 

 

Figura 5. Esquema de la secció transversal d’un tanc Imhoff. 

De la figura i la relació anteriorment comentada es pot extreure fàcilment la següent 

relació: 

𝑎 =
𝐴 − 𝑑

2
       ℎ = 1,5 · 𝑎 

On: 
A: Amplada en planta del tanc. 
d: Amplada de l’obertura inferior. 
a: Alçada de la zona de decantació. 

Quedant les dimensions dels següents valors: 

𝑎 =
4,16 − 0,2

2
= 1,98 𝑚         ℎ = 1,5 · 1,98 = 2,97 𝑚 

Finalment l’àrea transversal, i fent servir la fórmula del trapezi, serà de: 

𝑆𝑡 =
𝐴 + 𝑑

2
· ℎ =

4,16 + 0,2

2
· 2,97 = 4,7 𝑚2 

Un cop conegudes les dimensions de la zona de decantació s’ha de comprovar que la 

velocitat màxima horitzontal no sigui superior al valor marcat als criteris de disseny, de 30 

centímetres per minut, i que el temps de permanència hidràulic sigui superior a dues hores i 

mitja. 

Començarem amb la comprovació de la velocitat màxima horitzontal. 

𝑣𝑚à𝑥 =
𝑄𝑃𝐻

𝑆𝑡
 

A 

d

A 
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On: 
vmax: velocitat horitzontal 
QPH: Caudal punta horari. 
St: Superfície transversal. 

𝑣𝑚à𝑥 =
𝑄𝑃𝐻

𝑆𝑡
=

77,8 𝑚3

ℎ⁄

4,7 𝑚2
= 16,6 𝑚

ℎ⁄ = 27,6 𝑐𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ < 30 𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛⁄  

Per tant el criteri de la velocitat horitzontal es compleix. 

 La següent comprovació és la del temps de permanència hidràulic que ha de ser 

superior a 2,5 hores. 

𝑇𝑟 =
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑐

𝑄𝑀𝐷
 

On: 
Tr: Temps de residència hidràulic. 
Voldec: volum de decantació que obtindrem a partir de la superfície transversal i la 
longitud del tanc. 
QMD: Caudal mig diari. 

𝑇𝑟 =
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑐

𝑄𝑀𝐷
=

𝑆𝑡 · 𝐿

𝑄𝑀𝐷
=

4,7 𝑚2 · 12,5 𝑚

412 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄
= 0,14 𝑑𝑖𝑒𝑠 = 3,4 ℎ > 2,5 ℎ 

Per tant el criteri del temps de residència hidràulic es compleix. 

4.1.4.- Dimensionament de la zona de digestió 

Per tal de dimensionar la zona de digestió del tanc Imhoff es comença pel càlcul de la 

superfície en planta. Aquesta superfície va en funció del percentatge de la zona d’escapament 

de gasos en relació a la superfície total que s’ha escollit als criteris de disseny, que és un 20 %. 

Per tant la superfície en planta de la zona de digestió haurà d’incloure a la de decantació la 

fracció corresponent a l’escapament. 

𝑆𝑑𝑖𝑔 = 1,2 · 𝑆𝑑𝑒𝑐 = 62,4 𝑚2 

La longitud de la zona de digestió serà la mateixa que la de decantació, per tant es pot 

deduir que l’amplada en planta de la zona de digestió és la que ha d’augmentar un 20%. 

𝐴𝑑𝑖𝑔 = 1,2 · 𝐴 = 1,2 · 4,16 = 5 𝑚 

El següent pas és el càlcul del volum de la zona de digestió i de les seves dimensions. 

Per això és necessari calcular el volum de fangs acumulats. 

El volum de fangs acumulats es determina a partir de la velocitat d’acumulació anual 

de fangs i del temps de retenció que s’han escollit als criteris de disseny. La velocitat 

d’acumulació de fangs és de 75 litres per habitant i any i el temps de retenció són 6 mesos. 

𝑉𝑜𝑙𝑓𝑎𝑛𝑔𝑠 = 80 𝑙
ℎ𝑎𝑏 · 𝑑𝑖𝑎⁄ · 0,5 𝑎𝑛𝑦𝑠 · 1649 ℎ𝑎𝑏 = 66 𝑚3 
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Sabent que la zona de digestió té forma cònica, amb una pendent al fons de 2:1 en 

referència a la relació horitzontal : vertical, extreta dels criteris de disseny de la figura 4, es pot 

calcular fàcilment l’alçada del triangle de la secció transversal. 

ℎ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =

𝐴𝑑𝑖𝑔
2

⁄

2
=

5 𝑚

4
= 1,25 𝑚 

Per tant, per calcular l’altura del prisma sobre la piràmide s’ha de tenir en compte el 

volum de fangs acumulat: 

𝑉𝑜𝑙𝑓𝑎𝑛𝑔𝑠 = 𝐴𝑑𝑖𝑔 · 𝐿 · (ℎ𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 +
ℎ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒

3
) 

On aïllant s’obté que: 

ℎ𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 0,64 𝑚 

4.1.5.- Dimensions del tanc Imhoff 

L’alçada total del tanc la calcularem com la suma de totes les alçades, tot recordant 

que hi ha dos alçades als paràmetres de disseny que funcionen com a resguard.  

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℎ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 + ℎ𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 + ℎ𝑑𝑖𝑔−𝑑𝑒𝑐 + ℎ𝑑𝑒𝑐 + ℎ𝑟𝑒𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑  

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,25 + 0,64 + 0,6 + 2,97 + 0,5 = 5,96 𝑚 

El qual tindrà un volum: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑑𝑖𝑔 · 𝐿 · (ℎ𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 + ℎ𝑑𝑖𝑔−𝑑𝑒𝑐 + ℎ𝑑𝑒𝑐 + ℎ𝑟𝑒𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑) +
𝐴𝑑𝑖𝑔 · 𝐿 · ℎ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒

3
= 320 𝑚3 

 

Figura 6. Esquema de la secció transversal del tanc Imhoff. 

4.1.6.- Qualitat de efluent del tanc Imhoff 

Donat que es coneixen els rendiments d’eliminació dels diferents contaminants en un 

tanc Imhoff es pot conèixer la qualitat de l’efluent d’aquest que serà l’afluent dels aiguamolls. 

Rendiment d’eliminació (%) Contaminant Afluent (mg/l) Efluent (mg/l) 

35 DQO 603,8 392 
35 DBO5 281,3 183 
65 Sòlids en suspensió 315,9 111 
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15 Nitrogen total 50,3 43 
2,5 Fòsfor total 9,7 9,5 

Figura 7. Qualitat de l’efluent del tanc Imhoff. 

4.2.- Càlculs per al dimensionament dels aiguamolls 

4.2.1.- Dades de disseny 

Paràmetre Unitats Valor 

Població habitants 1649 
Cabal mig diari (QMD) m3/dia  412 
Cabal punta horari (QPH) m3/h  77,8 
DBO5 mg/l 183 
Sòlids en suspensió mg/l 111 
Nitrogen total mg/l 43 
Temperatura mitja hivern ºC 9 
Temperatura mitja estiu ºC 22 

Figura 8. Dades per al dimensionament dels aiguamolls. 

4.2.2.- Paràmetres de disseny 

De nou, i tal i com s’ha fet en l’apartat anterior, els paràmetres de disseny s’han 

escollit d’acord a les taules proporcionades a l’assignatura de 5è curs d’Enginyeria de Camins 

Tratamiento de aguas. 

Paràmetre Valor 

Número d’aiguamolls 4 
Porositat del medi 0,4 
Càrrega orgànica (g/m2·dia) <15  
Eliminació MES (g/m2·dia) <20 
Profunditat de la làmina d’aigua (m) 0,45 
Amplada/longitud 2:1 
Pendent 1% 

Figura 9. Paràmetres de disseny dels aiguamolls. 

4.2.3.- Dimensionament seguint criteris biològics 

El primer pas per al dimensionament biològic dels aiguamolls és el càlcul de l’àrea 

necessària, tenint present les temperatures a l’hivern i a l’estiu. Primerament es calcula el 

temps de permanència hidràulic que s’obté a partir de la cinètica d’eliminació del substrat. 

𝑆

𝑆0
= 𝑒−𝑘𝑇·𝑡 → 𝑡 =

ln (
𝑆0
𝑆 )

𝑘𝑇
 

 On: 
S: Concentració de DBO5 de l’efluent. 
S0: Concentració de DBO5 de l’afluent. 
kt: Constant cinètics de primer ordre dependent de la temperatura. 
t: Temps de permanència hidràulic. 

Caldrà, doncs, calcular primer la constant cinètica de primer ordre per tal d’obtenir aquest 

valor i poder saber llavors el temps de permanència hidràulic. Com tenim les temperatures 

mitjanes a l’estiu i a l’hivern calcularem per a la d’hivern i comprovarem que les condicions 

compleixen per a la d’estiu. 
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La constant cinètica de primer ordre es calcula: 

𝑘𝑇 = 𝑘20 · 𝜃𝑇−20 

On: 
kT: Constant cinètica de primer ordre depenent de la temperatura. 
k20: És la constant cinètica de primer ordre a una temperatura de 20 ºC. El valor 
característic per la DBO és de 1,1 d-1. 
𝜃: Constant de valor típic 1,06. 
T: Temperatura mitja del mes més fred, tot i que també es farà pel més càlid. 

𝑘9
ℎ𝑖𝑣 = 1,1 · 1,069−20 = 0,579 𝑑𝑖𝑒𝑠−1 

𝑘22
𝑒𝑠𝑡 = 1,1 · 1,0622−20 = 1,236 𝑑𝑖𝑒𝑠−1 

Obtingut els valors de les constants ja es pot obtenir els valors de temps de 

permanència hidràulica per a cadascun dels casos. 

𝑡ℎ𝑖𝑣 =
ln (

183
25

)

0,579
= 3,44 𝑑𝑖𝑒𝑠 

𝑡𝑒𝑠𝑡 =
ln (

183
25

)

1,236
= 1,61 𝑑𝑖𝑒𝑠 

Amb el valor de permanència hidràulica, ja es pot obtenir l’àrea requerida associada a 

cada aiguamoll. 

𝐴 =
𝑡 · 𝑄

𝑑𝑤 · 𝑛
 

On: 
A: Superfície en planta de l’aiguamoll. 
t: Temps de permanència hidràulic. 
dw: Alçada de la làmina d’aigua a l’aiguamoll. 
N: Porositat. 
Q: Caudal mig diari. 

𝐴ℎ𝑖𝑣 =
3,44 𝑑𝑖𝑒𝑠 · 412 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄

0,45 𝑚 · 0,4
= 7874 𝑚2 

𝐴𝑒𝑠𝑡 =
1,61 𝑑𝑖𝑒𝑠 · 412 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄

0,45 𝑚 · 0,4
= 3685 𝑚2 

Havent de complir ambdues alternatives, s’escull la més restrictiva que és aquella que 

necessita de més espai. 

𝐴 = 𝑚à𝑥{𝐴ℎ𝑖𝑣 , 𝐴𝑒𝑠𝑡} = 𝐴ℎ𝑖𝑣 = 7874 𝑚2 

Cal fer una ràpida comprovació de que amb aquesta àrea es compliran els requisits de 

l’efluent de càrrega contaminant, tot prenent els valors de kt de l’estiu o hivern (ja que la 
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velocitat d’eliminació variarà segons la temperatura) i t de l’hivern (ja que és amb la qual hem 

calculat l’àrea de disseny). 

𝑆ℎ𝑖𝑣 = 𝑆0 · 𝑒−𝑘9
ℎ𝑖𝑣·𝑡 = 24,97 

𝑚𝑔

𝑙
< 25

𝑚𝑔

𝑙
 

𝑆𝑒𝑠𝑡 = 𝑆0 · 𝑒−𝑘22
𝑒𝑠𝑡·𝑡 = 2,61 

𝑚𝑔

𝑙
< 25

𝑚𝑔

𝑙
 

La DBO5 compleix els criteris per a ser abocada i per tant es pot prosseguir amb el 

dimensionament. Tot i que el l’eliminació de la DBO5 entre en el rang demanat cal veure que la 

càrrega orgànica superficial no supera els valor de disseny. 

𝐿𝑜𝑟𝑔 =
𝑄𝑀𝐷 · 𝑆0

𝐴
 

On: 
Lorg: Carga orgànica superficial aplicada. 
QMD: Caudal mig diari. 
S0: Concentració de DBO5 de l’afluent. 
A: superfície en planta de l’aiguamoll. 

𝐿𝑜𝑟𝑔 =
412 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄ · 183
𝑚𝑔

𝑙⁄

7874 𝑚2
= 9,58 

𝑔

𝑚2 · 𝑑𝑖𝑎
< 15

𝑔

𝑚2 · 𝑑𝑖𝑎
 

També s’està per sota del requisit, cosa que és òptima. Així doncs l’eliminació de DBO5 

és la correcta en tot l’aiguamoll.  

El següent pas serà comprovar l’eliminació de la MES per evitar la colmatació de 

l’aiguamoll. En aquest cas el substrat considerat serà la MES. 

𝑆 = 𝑆0 · (0,1058 +
0,11 · 𝑄𝑀𝐷

𝐴
) = 111 · (0,1058 +

0,11 · 412

7874
) = 12,38

𝑚𝑔

𝑙
< 20

𝑚𝑔

𝑙
 

També compleix l’eliminació de la MES en l’aiguamoll. 

Referent a la càrrega orgànica superficial relacionada amb la matèria en suspensió, es 

calcula de la mateixa manera que per a la DBO5. 

𝐿𝑜𝑟𝑔
𝑀𝐸𝑆 =

412 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄ · 111
𝑚𝑔

𝑙⁄

7874 𝑚2
= 5,81 

𝑔

𝑚2 · 𝑑𝑖𝑎
< 15

𝑔

𝑚2 · 𝑑𝑖𝑎
 

Un cop la MES es comprova que entra en el rang per a poder se vessada falta treballar 

l’eliminació del nitrogen. El procediment serà el mateix que per a la DBO5, es calcularà la 

constant d’eliminació depenent de la temperatura per a poder calcular la concentració en 

l’efluent. Les fórmules són iguals tot i que en aquest cas canviarà la k20 que serà de 0,37 dies-1. 

𝑘9
ℎ𝑖𝑣 = 0,37 · 1,069−20 = 0,195 𝑑𝑖𝑒𝑠−1 

𝑘22
𝑒𝑠𝑡 = 0,37 · 1,0622−20 = 0,416 𝑑𝑖𝑒𝑠−1 
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Conegudes les constants d’eliminació podrem calcular la concentració final de 

nitrogen. No cal calcular el temps de permanència hidràulic doncs farem servir el mateix que 

per a la DBO5 que és el de disseny. 

𝑆ℎ𝑖𝑣 = 𝑆0 · 𝑒−𝑘9
ℎ𝑖𝑣·𝑡 = 22 

𝑚𝑔

𝑙
 

𝑆𝑒𝑠𝑡 = 𝑆0 · 𝑒−𝑘22
𝑒𝑠𝑡·𝑡 = 10,3

𝑚𝑔

𝑙
 

Tot i que no arriba al mínim establert durant tot l’any, ja que el supera a l’hivern, 

suposa una reducció entre el 50 i 70% del nitrogen i a més a més no són criteris d’aplicabilitat 

obligada per ser una població inferior a 100.000 habitants i no abocar-se en zona sensible. Per 

tant, el dimensionament compleix els criteris biològics. 

4.2.4.- Dimensionament seguint criteris hidràulics 

Mitjançant l’equació de Darcy es comprova que els aiguamolls són capaços d’absorbir 

tot el cabal que els hi arribarà. És una comprovació molt important ja que es pot donar el cas 

que, amb l’àrea obtinguda a l’apartat anterior i la divisió oportuna dels aiguamolls, el cabal 

d’aigua residual entrant superi el cabal que és capaç de tractar l’aiguamoll sense saturar-se. 

En el cas d’aquest projecte l’àrea total d’aiguamolls obtinguda a l’apartat anterior s’ha 

dividit entre 4 aiguamolls. 

𝐴𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑜𝑙𝑙 =
𝐴

4
=

7874 𝑚2

4
= 1969 𝑚2 

Amb l’àrea de cada aiguamoll i la relació longitud:amplada dels paràmetres de disseny 

es pot conèixer les dimensions. 

𝐴 = √
𝐴𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑜𝑙𝑙

2
= √

1969

2
= 31,4 𝑚 → 𝐿 = 2 · 𝐴 = 2 · 31,4 = 62,8 𝑚 

Amb les dimensions de l’aiguamoll es pot fer la comprovació amb l’equació de Darcy. 

𝑄 = 𝐾𝑠 · 𝑖 · 𝐴𝑡 

On: 
Q: Cabal màxim que admet un aiguamoll. 
Ks: És la permeabilitat hidràulica que es considera que és 10000 m/d, però que a 
efectes de disseny es redueix un 10% quedant en 1000 m/d. 
i: És el gradient hidràulic, que segons paràmetres de disseny és del 1%. 
At: és la secció de l’aiguamoll perpendicular al flux d’aigua calculada a partir de 
l’amplada de l’aiguamoll i la seva profunditat, escollida amb un valor de 0,45 m. 

 

Q = 1000 𝑚
𝑑𝑖𝑎⁄ · 0,01 · 0,45 𝑚 · 31,4 𝑚 = 141,3 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄  

El cabal total serà 4 vegades el cabal que tracta cada aiguamoll. 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4 · 𝑄 = 4 · 141,3 = 565,2 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄ > 412 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄  
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Per tant la comprovació hidràulica queda feta i superada. 
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1.- Introducció 
Els projectes constructius d’EDAR, a més dels diferents elements que composen el 

sistema de depuració, també consten dels col·lectors que uneixen el punt d’abocament actual 

(final de la xarxa de sanejament existent) amb el recinte de la EDAR. El traçat i el diàmetre 

d’aquests col·lectors ha d’estar definit i calculat en aquest tipus de projectes. 

En el present annex es descriuen els treballs realitzats per al dimensionament dels 

col·lectors del sistema de depuració. 

2.- Dades de partida 
Els càlculs hidràulics s’han dut a terme amb els resultats obtinguts sobre els cabals 

màxims i mínims a l’annex corresponent d’aquest projecte (annex 4) per a la situació de l’any 

2039 i per la situació a l’actualitat, respectivament. Això vol dir amb el cabal punta a l’any 

horitzó i amb el cabal mínim a l’actualitat. 

Les canonades s’han dimensionat perquè funcionin per gravetat i s’han limitat les 

velocitats màximes i mínimes al seu interior. La velocitat de circulació ha de ser suficient per 

permetre l’autoneteja, es a dir, perquè pugui arrossegar la matèria que sedimenta al fons. Es 

considera que es compleixen les condicions d’autoneteja quan es verifica que la velocitat de 

circulació corresponent a un cabal igual a un dècim del cabal de secció plena es igual o 

superior a 0,5 m/s. El cabal mínim que pot circular al col·lector es aquell que a efectes d’evitar 

la sedimentació te una velocitat de circulació de 0,4 m/s. En cas de no poder assolir la velocitat 

mínima caldrà preveure inspeccions i neteges periòdiques de les canonades. Cal comprovar 

també que el cabal punta màxim no superi la velocitat de 4 m/s. 

En condicions normals el grau màxim d’ompliment d’un col·lector no passarà del 80 % 

de la seva secció útil, és a dir, el flux circularà en lamina lliure. 

Existeixen gran varietat de fórmules que proporcionen el valor de la velocitat de 

circulació de l’aigua en règim permanent, uniforme i en superfície lliure. Les més usades són de 

Bazin, Kutter (simplificada) i Manning-Strickler. En aquest cas, l’escollida es la de Manning-

Strickler. 

𝑄 =
𝑅ℎ

2
3 · 𝐴 · √𝑠

𝑛
 

On: 
Q: cabal circulant en m3/s. 
Rh: és el radi hidràulic en m. 
A: és la secció transversal mullada en m2. 
s: És la pendent en tant per u. 
n: coeficient de rugositat de Manning. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, els caudals que es faran servir s’obtenen de 

l’annex 4 d’aquest projecte. Cal tenir en compte que la xarxa de sanejament actual aboca en 

diferents punts i, el caudal calculat, no anirà directament als col·lectors. Durant una visita de 

camp s’ha comprovar que només s’aboca directament al medi en dues zones i aquests dos 
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punts tenen aproximadament el mateix caudal, és a dir, per cada col·lector circularà la meitat 

del cabal total.  

Caudal Valor (m3/h) 

Màxim 77,8 
Mínim 3 

Figura 1. Caudals per al dimensionament dels col·lectors. 

 El material utilitzat per als col·lectors ha estat el polietilè d’alta densitat (PEAD) el qual 

té un coeficient de rugositat de manning de 0,01. 

 La xarxa de col·lectors ha acabat dividida en dues branques on recullen les aigües 

residuals que s’aboquen al medi. Cadascuna de les dues branques ha estat dividida en dos 

trams. 

 

Figura 2. Xarxa de col·lectors que van cap a l’EDAR. 

 El tram 1 i 2 ha estat separat ja que actualment la zona de Mas Llunes es troba 

tancada, però si en el futur torna a estar operativa es podria col·locar el col·lector que unís 

amb el tram 2 i dugués les aigües residuals cap a la EDAR. D’altra banda el tram 3 comença en 

un punt on es bombeja l’aigua cap a Peralada i acaba en un punt on aigua residual de 

Garriguella és abocada, així doncs el tram 4 uniria aquestes dues fonts i les enviaria cap a 

l’EDAR. 

De cara a recollir l’escorrentia superficial produïda per la pluja que cau a l’interior de la 

parcel·la s’ha disposat d’un canaló de manera perimetral amb un pendent intern d’un 1 %. 



Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors del nucli de Garriguella 

Annex 13. Col·lectors i càlculs hidràulics.  

6 
 

L’aigua recollida es conduïda cap a un punt de la parcel·la des d’on es dona sortida cap a 

l’exterior d’aquesta. 

3.- Traçat dels col·lectors 
Amb les dades anteriorment citades, es pot obtenir la següent taula que resumeix les 

dimensions de cadascuns dels col·lectors. 

Tram Longitud (m) Pendent (%) Diàmetre (mm) 

Tram 1 339 0,4 250 
Tram 2 165 1 250 
Tram 3 115 0,43 250 
Tram 4 160 1,56 250 
Figura 3. Propietats geomètriques dels col·lectors d’entrada a l’EDAR. 
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1.- Introducció 
Per al càlcul estructural dels elements de l’EDAR s’ha aplicat el mètode dels Estats 

Límits de la Instrucció EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

Es defineix com Estat Límit aquelles situacions per les que, de ser superades, pot 

considerar-se que l’estructura no compleix algunes de les funcions per les que ha estat 

projectada. Es consideren els Estats Límit Últims i els Estats Límit de Servei. 

Els Estats Límit Últims engloben tots aquells que produeixen la posada en fora de 

servei de l’estructura, per col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part d’ella. S’inclou dins la 

denominació d’Estat Límit de Servei totes aquelles situacions de l’estructura per les que no es 

compleixen els requeriments de funcionalitat, comoditat, durabilitat o d’altres aspectes 

requerits. 

2.- Elements a estudiar 
El disseny de l’EDAR que ocupa el projecte consisteix d’un tanc Imhoff i d’aiguamolls 

construïts.  

D’una banda el tanc Imhoff si que cal realitzar els seus càlculs estructurals per tal de 

realitzar un disseny òptim i segur. 

D’altra banda, donades les característiques pròpies dels aiguamolls (la mancança 

d’estructura) només cal considerar que els seus talussos siguin estables. 

3.- Tanc Imhoff 
Per al dimensionament estructural del Tanc Imhoff s’ha simplificat el tanc de manera 

que s’han considerat les parets del tanc com una successió de bigues d’un metre d’amplada i 

una longitud de 5,96 metres, l’alçada total del tanc, de manera que sempre es dimensionarà 

del costat de la seguretat. D’aquesta manera es troba la quantitat d’acer per metre lineal de 

dipòsit. També s’ha considerat que la biga està encastada en el terreny i que està recolzada en 

la part menys profunda degut a la limitació de moviments que ofereixen les parets 

perpendiculars a la de càlcul. 

3.1.- Característiques del dimensionament 
A continuació s’explicaran les característiques dels elements que intervenen en el 

càlcul estructural del tanc Imhoff. 

3.1.1.- Exposició 

Donat que el tanc Imhoff és una estructura de tractament d’aigües i tal i com s’indica a 

l’article 8, apartat 2 l’exposició serà: 

 Amb clorurs d’origen diferent al medi marí (IV) 

 Química agressiva. 

 Mitja (Qb). 
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L’exemple d’una estació de tractament d’aigües apareix a la pròpia taula, fet que 

facilita l’elecció i alhora serveix com a comprovació.  

3.1.2.- Material 

 Formigó de neteja: HM-20/P/20/IV (fck=15 MPa als 28 dies). 

 Construcció del tanc Imhoff: HA-30/P/20/IV-Qb (fck=30 MPa als 28 dies). 

 Armadures: Acer B 500 S (fyk=500 MPa). 

Pel que fa al mínim contingut de ciment, seguint l’EHE-08, és de 325 kg/m3, i la màxima 

relació aigua/ciment és de 0,5. 

3.1.3.- Recobriments 

El recobriment del formigó es la distancia entre la superfície exterior de l’armadura i la 

superfície de formigó mes propera. Es defineix com a recobriment mínim d’una armadura 

passiva aquell que s’ha de verificar a qualsevol punt d’aquesta. Per tal de garantir aquests 

valors mínims es prescriurà en el projecte un valor nominal del recobriment  definit com: 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟 

On: 
rmin: Recobriment mínim. 
Δr: Marge de recobriment. 

Aquest marge de recobriment és funció del nivell de control d’execució i en aquest cas 

en el que no se suposa un control intens d’execució pren el valor de 10 mm. El recobriment 

mínim, segons la taula 37.2.4.1.a de l’EHE08, es de 40 mm. 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 40 + 10 = 50 𝑚𝑚 

3.1.4.- Espessor 

Per tal de determinar l’espessor de les parets del tanc es fa servir el criteri e ≈ altura 

paret tanc/10. Considerat aquest criteri s’ha considerat un espessor de 0.6 m, deixant-lo del 

costat de la seguretat. 

3.1.5.- Coeficients de seguretat 

Els coeficients parcials de seguretat dels materials emprats són: 

Material Valor 𝜸 

Formigó 1,5 
Acer 1,15 

Figura 1. Valors del coeficients parcials de seguretat dels materials. 

Els coeficients parcials de seguretat per a les accions emprats són: 

Tipus d’efecte Valor 𝜸 

Desfavorable 
Permanent 1,35 

Variable 1,5 

Favorable 
Permanent 1,00 

Variable 0,00 
Figura 2. Valors del coeficients parcials de seguretat dels efectes. 
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3.1.6.- Accions sobre el tanc 

Les accions considerades transmetran uns esforços que segons quina combinació s’escull 

seran d’un valor o altre, així doncs s’han de calcular totes les combinacions i projectar per a la 

més desfavorable. La variable x segueix l’eix longitudinal de la biga. Es considera l’encastament 

com l’extrem de la biga x=L, i l’inici x=0 al recolzament. 

Per al càlcul estructural del tanc les accions que intervenen són: 

 Pesos propis: 

Es refereix al pes dels elements resistents, que en aquest projecte són elements de 

formigó armat, pel que s’ha considerat un pes específic de 25 kN/m3. 

 Empenta de terres: 

Per al càlcul de les empentes de terres sobre els murs perimetrals, es considera una 

càrrega de 17 kN/m3. El coeficient empenta de terres al repòs (k0) serà de 0,5. S’han fet 

dues hipòtesi: terreny sec i terreny saturat (pressió hidrostàtica). 

 Sobrecàrregues d’ús: 

Les sobrecàrregues d’ús estan formades per aquelles accions derivades de la utilització 

de l’estructura, i que per tant no són constants en posició ni magnitud.  

Degut al fet que sobre els elements estructurals a dissenyar no es permetrà el pas de tràfic 

rodat, s’ha pres una sobrecàrrega d’ús d’10 kN/m2. 

 Empenta de líquids: 

Sobre els murs dels dipòsits actua l’empenta dels líquids emmagatzemats, per al qual 

s’ha considerat un coeficient de valor unitat.  

Pressió hidrostàtica: aquestes sobrecàrregues s’han considerat en el càlcul de 

l’empenta de terres en els murs perimetrals. S’han fet dues hipòtesi: terreny sec i terreny 

saturat. 

Combinació I: Terreny saturat i dipòsit buit. 

𝑞(𝑥) = 1,35 · (17 · 0,5 + 10) · 𝑥 = 27,75 · 𝑥 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

𝑝𝑝(𝑥) + 𝑠𝑐 = 1,35 · 25 · 𝑥 + 1,5 · 10 = 33,75 · 𝑥 + 15 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

Combinació II: Terreny sec i dipòsit ple. 

𝑞(𝑥) = 1,35 · (17 · 0,5 − 10) · 𝑥 = −2,25 · 𝑥 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

𝑝𝑝(𝑥) + 𝑠𝑐 = 1,35 · 25 · 𝑥 + 1,5 · 10 = 33,75 · 𝑥 + 15 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

La combinació I d’esforços és més sol·licitant, per tant serà la que es farà servir per al 

dimensionament. 

3.2.- Lleis d’esforços 
Les lleis d’esforços maximitzaran al punt d’encastament i es farà servir la combinació I 

per a calcular el màxim. 
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 Esforç axil: 

𝑁(𝑥 = 𝐿) = 33,75 · 5,96 + 15 = 216,15 𝑘𝑁 

 Moment flector: 

𝑀(𝑥 = 𝐿) =
𝑞(𝑥 = 𝐿) · 𝐿2

15
=

27,75 · 5,963

15
= 392 𝑘𝑁𝑚 

 Esforç tallant: 

𝑉(𝑥 = 𝐿) =
4 · 𝑞(𝑥 = 𝐿) · 𝐿

10
=

4 · 27,75 · 5,962

10
= 389 𝑘𝑁 

3.3.- Dimensionament 
A continuació es procedirà a fer el dimensionament estructural del tanc Imhoff. Es 

comença per l’armadura longitudinal realitzant el dimensionament a flexo-compressió, i 

després l’armadura transversal amb el dimensionament a tallant. 

En primer lloc s’especifiquen les resistències de càlcul del formigó i de l’acer: 

Material Fórmula Resistència de càlcul (MPa) 

Formigó 𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

1,5
 20 

Acer 𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

1,15
 435 

Figura 3. Resistència de càlcul del formigó i l’acer. 

A continuació cal fer una hipòtesis sobre el tipus d’armadura que es col·locarà. S’escull 

inicialment un diàmetre de 12 mm per a les armadures transversal i longitudinal. D’aquesta 

manera es pot obtenir el recobriment mecànic i el cantell útil. 

𝑑′ = 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡 +
∅𝑙

2
= 68 𝑚𝑚 

𝑑 = ℎ − 𝑑′ = 600 − 68 = 532 𝑚𝑚 

Finalment, cal conèixer els valors dels esforços de disseny. 

Esforç Valors de disseny 

Axil (𝑁𝑑) 216,15 𝑘𝑁 
Flector (𝑀𝑑) 392 𝑘𝑁𝑚 
Tallant (𝑉𝑑) 389 𝑘𝑁 
Figura 4. Valors dels esforços de disseny. 

3.3.1.- Armadura longitudinal 

L’armadura longitudinal va associada al dimensionament a flexo-compressió, per tant 

primerament s’ha de comprovar si estem en un cas de grans excentricitats o no. 

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑁𝑑
+ 𝑑 −

ℎ

2
=

392000

216,15
+ 532 −

600

2
= 2045,56 𝑚𝑚 

La condició de l’excentricitat s’ha de comparar amb el valor de: 

0,6 · 𝑑 = 319,2 𝑚𝑚𝑚 
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Com que 𝑒 ≥ 0,6 · 𝑑estem en grans excentricitats. 

𝑁𝑑 · 𝑒 = 216,15 · 2,05 = 443,1 𝑘𝑁𝑚 

𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 10640 𝑘𝑁 

𝑀𝑙𝑖𝑚 = 0,375 · 𝑈0 · 𝑑 = 2123 𝑘𝑁𝑚 

Comparant valors 𝑁𝑑 · 𝑒 < 𝑀𝑙𝑖𝑚 → 𝐴𝑠2 = 0 𝑚𝑚2. El que vol dir que no cal armadura 

de tracció degut a les sol·licitacions de càlcul. Cal veure ara la quantia d’armadura de 

compressió. 

𝑈𝑠1 = 𝑈0 · (1 − √1 −
2 · 𝑁𝑑 · 𝑒

𝑈0 · 𝑑
) − 𝑁𝑑 = 652,2 𝑘𝑁 

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑
= 1500 𝑚𝑚2 

Aquesta quantia d’armadura de compressió ha de ser comprovada amb les quanties 

mínimes mecàniques i geomètriques. Aquestes quanties treballen amb el paràmetre Ac que és 

l’àrea de la secció transversal, en aquest cas rectangular de mesures de 600mm x 1000mm. 

𝐴𝑠
𝑔𝑒𝑜𝑚

=
3,2

1000
· 𝐴𝑐 =  1920 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠
𝑚𝑒𝑐 = 0,04 · 𝐴𝑐 ·

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 1103 𝑚𝑚2 

La quantia d’armadura a disposar serà aquella que compleixi tots els requisits, tant de 

càlcul com les quanties mínimes, per tant, la quantia d’armadura a disposar és de 1920 mm2. 

La comprovació de la secció queda reflectida a continuació. 

𝑈𝑠1 = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑 = 1920 · 435 = 835,2 𝑘𝑁           𝑈𝑠2 = 0 𝑘𝑁           𝑈𝑣 = 2 · 𝑈0 ·
𝑑′

𝑑
= 2720 𝑘𝑁 

𝑈𝑣 > 𝑈𝑠1 − 𝑈𝑠2     →     𝐶𝑎𝑠 1 

Per tant, el moment últim de la secció queda calculat de la següent manera: 

𝑀𝑢 = 0,24 · 𝑈𝑣 · 𝑑′ ·
(𝑈𝑣 − 𝑈𝑠1 + 𝑈𝑠2) · (1,5 · 𝑈𝑠1 + 𝑈𝑠2)

(0,6 · 𝑈𝑣 + 𝑈𝑠2)2
+ 𝑈𝑠1 · (𝑑 − 𝑑′) = 427 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑢 > 𝑀𝑑 

Amb el que queda la comprovació seccional feta i complerta. Finalment, queda 

disposar l’armadura longitudinal, és a dir, conèixer la quantitat de barres a disposar suposant 

que es disposen barres de 12 mm de diàmetre. Si el dimensionament és correcte no caldrà 

canviar el diàmetre d’aquestes. 
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# 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴∅12
=

1920

𝜋 · 62
= 16,97 →  17 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 

La separació entre barres es pot obtenir de la següent manera a partir dels paràmetres 

geomètrics de la secció. 

# 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 =  
𝑏 + 𝑠

∅ + 𝑠
  →   𝑠 = 49,75𝑚𝑚 

És a dir, l’armadura longitudinal queda determinada per barres ∅12 separades cada 

5cm. 

3.3.2.- Armadura transversal 

L’armadura transversal queda determinada per l’esforç tallant. 

𝑉𝑟𝑑 = 𝑉𝑑 = 389 𝑘𝑁 

Aquest esforç tallant de disseny ha de complir dues condicions que són les que es 

comprovaran a continuació. Aquestes dues condicions són: 𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1i 𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2. 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏0 · 𝑑 = 3192 𝑘𝑁 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
·  · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣)

1
3 + 0,15 · 𝜎𝑐𝑑

′ ] · 𝑏0 · 𝑑 

On: 

 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

532
= 1,61 < 2 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠 + 𝐴𝑝

𝑏0 · 𝑑
=

𝐴𝑠

𝑏0 · 𝑑
=

1920

1000 · 532
= 0,00361 ≤ 0,02 

𝑓𝑐𝑣 = 𝑓𝑐𝑘 = 30 𝑀𝑃𝑎 

𝜎′𝑐𝑑 =
𝑁𝑑

𝐴𝑐
=

216150

600 · 1000
= 0,36 𝑀𝑃𝑎 < 0,3𝑓𝑐𝑑 

𝑉𝑢2 = 256 kN 

Com que 𝑉𝑟𝑑 >  𝑉𝑢2 cal armadura de tallant. Aquesta armadura transversal queda 

determinada a continuació. 

𝑉𝑢2,min = [
0,075

𝛾𝑐
· 

3
2⁄ · 𝑓𝑐𝑣

1
2⁄ + 0,15 · 𝜎𝑐𝑑

′ ] · 𝑏0 · 𝑑 = 326,4 𝑘𝑁 

Donat que 𝑉𝑢2,min > 𝑉𝑢2 es farà servir aquest valor de 𝑉𝑢2,min per als càlculs de 

quantia d’armadura. I considerant els valors de 𝛼 = 90º i 𝜃 = 45º. 

𝑉𝑢2,min = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢 

On: 
𝑉𝑐𝑢: representa la contribució del formigó. 
𝑉𝑠𝑢: representa la contribució de l’armadura transversal de l’anima. 
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𝑉𝑐𝑢 = [
0,15

𝛾𝑐
·  · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣)

1
3 + 0,15 · 𝜎𝑐𝑑

′ ] · 𝑏0 · 𝑑 = 218,2 𝑘𝑁 

S’observa que la resistència del formigó dóna un valor inferior a 𝑉𝑢2,min, és a dir està 

sent infravalorada i es prendrà 𝑉𝑐𝑢 = 𝑉𝑢2,min. Per tant l’aportació de l’armadura transversal es 

calcularà restant a la sol·licitació de disseny l’aportació del formigó. 

𝑉𝑠𝑢 = 𝑉𝑟𝑑 − 𝑉𝑐𝑢 = 62,6 𝑘𝑁 

Coneixent l’aportació de l’armadura es pot obtenir la seva quantia, amb el 

procediment que segueix. 

𝑉𝑠𝑢 = 0,9 · 𝑑 · 𝐴𝛼 · 𝑓𝑦𝛼,𝑑 

𝐴𝛼 =
62600

0,9 · 0,532 · 400
= 327 𝑚𝑚2

𝑚⁄  

Aquesta armadura ha de ser comparada, de nou, amb la quantia mínima definida per 

la norma. 

𝐴𝛼,𝑚𝑖𝑛 =
𝑓𝑐𝑡𝑚 · 𝑏0

𝑓𝑦𝛼,𝑑 · 7,5
=

0,3 · 𝑓𝑐𝑘

2
3 · 𝑏0

𝑓𝑦𝛼,𝑑 · 7,5
= 965 𝑚𝑚2

𝑚⁄  

La quantia mínima serà doncs la de disseny. Considerant cèrcols amb dues branques i 

el barres ∅12, calcularem la seva separació. 

𝑠𝑇 =
2 · 𝜋 · ∅2

4 · 𝐴𝛼,𝑚𝑖𝑛
= 234 𝑚𝑚 

Per tant, els cèrcols seran de barres ∅12 que s’han de col·locar cada 23cm. 

4.- Aiguamolls 
Els talussos dels aiguamolls de flux subsuperficial presenten normalment pendents 

(V:H) superiors o iguals a 1:1, ja que la profunditat del llit no sol ser superior a 1 m i a que el llit 

esta excavat en el terreny i reblert d’un substrat constituït per graves. Per això, s’ha optat por 

un pendent de 1:1. 

5.- Conclusió 
L’armadura longitudinal per al tanc Imhoff és de barres ∅12 separades cada 5cm 

mentre que l’armadura transversal es farà amb de barres ∅12 que s’han de col·locar cada 

23cm. 

Pel que fa als aiguamolls construïts el talús adoptat es l’1H:1V. 
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1.- Introducció 
El present annex descriu les actuacions que es portaran a terme per a urbanitzar 

adequadament l’EDAR objecte del projecte. Es tracten els següents elements: 

 Accés. 

 Tancament de la parcel·la. 

 Impermeabilització. 

 Pavimentació. 

 Jardineria. 

 Subministrament elèctric. 

 Subministrament d’aigua. 

 Caseta d’eines. 

2.- Accés 
 L’accés fins a la EDAR es pot fer amb transport rodat, a més a més d’estar el camí 

asfaltat. El camí es pren directament des de la carretera C-252 i la seva amplada va disminuint 

a mesura que l’anem recorrent, essent el canvi des de 5 fins a 3 metres d’amplada. Segons la 

instrucció de carreteres, amb una previsió de tràfic tan petita no cal modificar el ferm i 

l’amplada se suposa que serà suficient per a la maquinària. 

3.- Tancament de la parcel·la 
Tot el recinte quedarà ben definit amb una tanca perimetral de malla metàl·lica de 

color verd, amb subjecció a piquets separats 3 metres. La tanca serà de 2 metres d’alçada. 

Aquest tancament es fa per a evitar la possible entrada de persones o animals a la 

planta, degut als perills que per a ells això pot comportar. A més a més, s’instal·larà una porta 

metàl·lica de doble porta i d’accionament manual per tal d’accedir a la instal·lació. 

4.- Impermeabilització 
La impermeabilització dels aiguamolls depèn en gran mesura de les condicions del 

terreny on es col·locaran les capes impermeables. Sovint pot ser suficient una bona 

compactació del terreny; en altres cassos serà necessària l’aportació d’argila o bé l'ús de 

làmines sintètiques. 

Per a la impermeabilització dels aiguamolls d’aquest projecte es farà ús de làmines 

sintètiques, Per aquest motiu s’utilitzarà una làmina de PEAD de 1 mm d’espessor, i dos capes 

de geotèxtil de 300 g/m2 col·locades per sota i sobre d’aquesta làmina, a fi de protegir-la dels 

grans angulosos. 

Aquestes tres capes ocuparan tota la superfície dels aiguamolls i dels talussos 

corresponents. A més a més, es realitzarà una prolongació d’uns 50 cm per tal fixar-les 

correctament al terreny. 
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5.- Pavimentació 
Cal dotar a tota la planta depuradora d’un ferm adequat al seu ús, de manera que tingui 

una llarga vida útil, que els costos de manteniment i construcció siguin petits, i que la imatge 

que transmetin sigui positiva. 

Els vials son les àrees on es preveu que hi pugui circular maquinaria, persones i vehicles. 

Aquests rodegen els aiguamolls i formen part de l’espai que hi ha a l’entrada. L’ample mínim 

de cada un d’aquests vials es de 5m, establerts bàsicament per a assegurar l’estabilitat dels 

talussos. 

Pel que fa a la circulació de vehicles, es preveu que aquesta serà molt petita. Al voltant 

dels aiguamolls tan sols es preveu la circulació de vehicles en moments puntuals en que es faci 

necessari actuar en els aiguamolls. Durant la resta del temps, circularan majoritàriament 

persones. No és necessària maquinària lleugera per al manteniment diari de la planta. 

La zona preparada al tràfic és la zona d’entrada i al costat del tanc Imhoff. En aquesta zona 

haurà de poder entrar el camió encarregat de buidar els fangs del tanc Imhoff cada 6 mesos. 

Per altra banda també hi podran estar els vehicles i es disposarà d’un espai lliure per a 

l’aparcament de vehicles Els vials presentaran un pendent del 1%, per tal de drenar per 

gravetat l’aigua que caigui sobre ells cap als embornals. 

Pel que fa al tràfic de vehicles, s’ha fixat en un C4, menys de 4 vehicles pesats al dia segons 

la normativa de carreteres. No és coneix el tipus de sòl de la parcel·la on se situa l’EDAR i s’ha 

suposat que no té una qualitat suficient per tal de servir com a explanada. S’ha decidit utilitzar 

una explanada E2: 

 Llambordí de 8 cm 

 4 cm de sorra 

 10 cm de formigó de baixa qualitat (H-100) 

 Explanada compactada 

A sobre d’aquesta explanada es col·locarà un revestiment format per llambordins 

prefabricats de formigó. Els llambordins resisteixin càrregues pesades sense trencar-se. És un 

paviment antilliscant. Es col·locarà sobre el terreny compacte, amb un 95 % de Proctor 

modificat, una capa d’arena de 30 mm de d’espessor. Posteriorment es col·locaran els blocs de 

formigó amb una separació entre ells de 2 mm de gruix, els quals s’ompliran també de sorra. 

Col·locats els blocs es procedirà a compactar amb aparells vibratoris. 

És important que tot el paviment de llambordins tingui un confinament lateral al llarg 

de tot el seu perímetre per evitar desplaçament de les peces, l’obertura de les juntures i la 

pèrdua de unió entre els llambordins. Amb aquesta finalitat s’ha previst la construcció d’una 

vorada del tipus indicat en els plànols d’obres complementaries, als extrems de la plataforma. 

6.- Drenatge d’aigües pluvials 
S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge per a tota la superfície de la planta 

depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una manera ordenada a l’exterior de 
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l’EDAR evitant sobretot l’erosió dels talussos i la formació d’acumulacions d’aigua en qualsevol 

zona. Així mateix, aquest sistema evitarà que l’aigua que pugui caure sobre els vials vagi a 

parar als aiguamolls, ja que aquesta afecta als processos de depuració. El drenatge superficial 

és fa mitjançant una canalització perimetral de la zona d’aiguamolls soterrada i tapat amb una 

reixa metàl·lica. 

7.- Jardineria 

7.1.- A la planta 
La jardineria permet millorar l’aspecte general de la planta i reduir el seu impacte 

ambiental. De forma general s’ha evitat situar zones de jardineria prop dels aiguamolls per la 

possibilitat de que les arrels acabin afectant la impermeabilitat dels aiguamolls. 

També s’ha evitat la instal·lació d’espècies que requereixin de reg de forma habitual i 

s’han escollit plantes de la zona habituades a la climatologia de la zona. Es decideix enjardinar 

la zona del perímetre de la planta i també al costat dels accessos a la planta, amb un objectiu 

eminentment estètic. 

Els criteris de selecció de la coberta vegetal d’aquest espai han estat: 

 Baix requeriment hídric: No està previst utilitzar aigua de reg en els seu manteniment 

de manera habitual.  

 Adaptació a les condicions de l’entorn: Per aquest motiu s’ha seleccionat vegetació 

autòctona, que no suposi una alteració de les condicions de l’entorn ni pugui actuar 

com a vector de transmissió de noves espècies. 

 Presència d’espècies de ribera: Per acostar les característiques de l’espai a un hàbitat 

de ribera, optant per aquelles espècies amb menor requeriments hídrics. 

 Cobertura vegetal mitjana: No es requereix una estabilització important del sòl ni 

aconseguir un efecte de pantalla visual. 

 Climatologia de la zona: Es tracta de clima mediterrani, caracteritzat per hiverns suaus 

i estrès hídric estival. 

Tenint en compte aquests condicionants s’han escollit com a matolls el romaní 

(Rosmarinus officinalis) i la farigola (Thymus vulgaris). La farigola es disposa en densitats 

variables segons la voluntat de cobriment, amb una separació mínima d’uns 30 cm entre 

individus, distribuïts de manera heterogènia en l’espai. Es dóna la possibilitat de plantar llavors 

de gespa rústica de baix manteniment. 

Finalment, pel que fa als talussos és important dotar-los d’una cerca cobertura vegetal, 

d’arrelament poc profund, per tal d’aconseguir una major estabilitat. En quant als talussos dels 

aiguamolls es poden plantar amb hidrosembra. 

7.2.- Macròfits dels aiguamolls 
S’ha decidit la utilització de canyís (Phragmites australis) als quatre aiguamolls de flux 

subsuperficial. El canyís és una planta ben freqüent a totes les zones humides, canals i basses. 



Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors del nucli de Garriguella 
Annex 15. Pavimentació, urbanització i jardineria.   

7 
 

Viu sempre amb els rizomes a dintre del sediment sota l'aigua malgrat que esporàdicament el 

podrem trobar en sec (llavors sol estar mal desenvolupat). 

Es caracteritza per la seva tija alta i esvelta coberta per fulles llargues i amples. La 

inflorescència apareix a la part superior ampla i sedosa, una mica penjant. Les espiguetes 

tenen llargs cilis, que li donen aquesta textura una mica sedosa. Es diferencia de la subespècie 

típica, que també es troba a les Balears, perquè és més alta (fins a 6 m) i per caràcters florals 

(la glumel·la inferior és el doble de llarga que la gluma superior, a la subespècie Australis són 

de mida semblant). Es diferencia d'Arundo donax, la canya, perquè aquesta és molt més 

robusta i normalment molt més alta. Floreix a l'estiu i a la tardor. 

 

Figura 1. Exemple del canyís que es col·locarà a l’aiguamoll. 

8.- Subministrament elèctric 
Tant l’electricitat com l’enllumenat no són estrictament necessaris pel 

desenvolupament de l’activitat pròpia de la planta. Donat que el temps que requerirà l’operari 

en tasques de manteniment serà curt i pel matí, no s’ha considerat necessari incorporar 

instal·lacions d’enllumenat i electricitat. En cas d’ésser necessari realitzar alguna intervenció en 

horari nocturn s’emprarà un equip electrogen allotjat a la caseta d’eines per subministrar llum. 

9.- Subministrament d’aigua 
Degut a que el temps previst d’estada de personal és curt i a que el sistema 

d‘aiguamolls construïts no precisa d’aigua potable pel seu funcionament, no s’ha considerat 

necessari l’abastament amb aigua potable, pel que la neteja de tipus diari de la reixa de 

desbast pot realitzar-se amb a l’aigua sortint de la pròpia EDAR. El mateix operari 

s’encarregarà de suplir l’aigua potable en un dipòsit o garrafes que podran localitzar-se dins 

una caseta d’eines. 
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10.- Caseta d’eines 
S’ha previst la col·locació d’una caseta prefabricada de 2x3 m per tal de servir de 

magatzem d’eines, dipòsit d’aigua potable, carretó, material divers i pertinences personals de 

l’operari. 
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1.- Introducció 
El present annex té per objecte definir les afeccions als terrenys (particulars o públics) 

per la futura execució de l’obra dels col·lectors en alta, l’EDAR de Garriguella i obres annexes. 

L’únic terme afectat per l’obra és el municipi de Garriguella, comarca del Alt Empordà, 

província de Girona. S’ha intentat que el projecte discorri per zones de domini públic, evitant 

així la servitud de pas per terrenys privats. 

2.- Afeccions a terrenys 
Per tal de dur a terme l’execució del present projecte, és necessària l’ocupació dels 

terrenys afectats per les obres. Per això, s’ha elaborat un inventari dels béns i drets afectats, i 

s’han confeccionat els plànols parcel·laris corresponents, que permetin tramitar l’expedient 

d’Expropiació Forçosa. 

Els terrenys afectats en la redacció del present projecte són aquells afectats 

temporalment durant l’execució de les obres, així com una afecció permanent en la zona on 

s’ubicarà la nova estació depuradora, i aquells declarats com a servitud de pas. Tots els 

terrenys afectats per les obres pertanyen al terme municipal de Garriguella, a la comarca de 

l’Alt Empordà. 

2.1.- Tipus d’ocupació 
Les afeccions a les parcel·les des del punts de vista de l’aigua utilitzada fa referència a 

l’anomenat servitud d’aqüeducte. Forma part de l’article 557 del Codi Civil i en ell es detalla la 

servitud en virtut de la qual tot aquell que vulgui fer servir l’aigua que disposa a la seva 

propietat, té dret a fer-la passar pels béns immobles (habitatges) que hi pugui tenir amb 

l’obligació d’indemnitzar als propietaris convenientment. Aquesta dotació no pot ser 

interrompuda i s’ha de posar de manifest la seva existència mitjançant signes exteriors. 

Tot i així aquesta normativa té les seves limitacions: 

 Cessió de pas per traçat per on discorre la canonada que dona servei d’aigua a la 

propietat de manera perpètua amb una franja de terreny d’amplada mínima de 3 

metres. El propòsit del pas és assegurar l’accés pel manteniment i reparació de les 

instal·lacions i la senyalització pertinent. 

 Prohibició de fer qualsevol activitat que comporti l’excavació del terreny, i per tant, 

comprometre el bon estat de les instal·lacions que s’hi troben enterrades, per una 

profunditat superior als 50 cm. 

 Prohibició de vegetar la zona. 

 Prohibició de construir-hi res encara que sigui de caràcter temporal, així com les 

instal·lacions de canonades o altres serveis soterrats. 

 Permetre el pas del personal encarregat de vigilar o reparar les instal·lacions amb una 

indemnització corresponent en cas de danys. 
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2.2.- Tipus d’afecció 
 Superfície d’expropiació definitiva: És de caràcter permanent i la declaració d’utilitat 

pública o interès social del terreny serà efectuada per l’Administració competent o bé 

estarà implícita en l’aprovació del projecte constructiu. 

 Superfície de servitud de pas: És la zona necessària per portar a terme la conservació 

de la infraestructura (franja perimetral de canonades i pous de registre). Dintre 

d’aquesta zona, com s’ha comentat, no es podrà construir ni realitzar cap activitat que 

impedeixi o dificulti les inspeccions de manteniment o reparació. 

 Superfície d’ocupació temporal: És la zona necessària per a efectuar les obres durant el 

període de construcció. Es defineix amb una amplada variable a banda i banda de la 

franja de servitud passada, de manera que queda un pas amb espai suficient per als 

moviments de maquinària i per apilament de terres i materials. 

2.3.- Béns afectats 
La zona afectada pel present projecte és la definida pel traçat dels col·lectors i la 

implantació de la depuradora, incloent les franges laterals i les àrees d'ocupació temporal. Per 

l’execució dels col·lectors i els pous de registre s’ha de tenir present que la totalitat d’ells 

discorren per camins o terrenys municipals. En aquests casos i degut a que l’execució de l’obra 

es d’interès públic, les expropiacions caldria valorar-les econòmicament. De totes formes s’ha 

realitzat la valoració per tal d’avançar imprevistos. La servitud de pas, representada per la 

superfície dels col·lectors, és de 3000 m2. 

S’estima que calen 10000 m2 de superfície per tota l’EDAR, tot i que preveient futures 

ampliacions es proposa disposar de 12000 m2, el que suposaria construir un aiguamoll 

addicional i, per tant, augmentar la capacitat de l’EDAR un 25%. Les fitxes de les dues parcel·les 

afectades s’adjunten al final de l’annex. 

Finalment, pel que fa a l’ocupació temporal es considera que els acopis es realitzaran a 

la mateixa parcel·la, en una superfície de 2000 m2, que és la superfície d’un aiguamoll. 

2.4.- Valoració econòmica dels béns afectats. 
Els criteris per a la valoració de cadascuna de les unitats, s'han basat, d'acord amb 

l'Article 43 de la Llei d'Expropiacions Forçoses, en el valor real de mercat i s'han obtingut sobre 

la base de la informació facilitada per l’ajuntament. 

Les valoracions de sòl s'han efectuat segons els criteris establerts en el títol III de la Llei 

6 / 1998. 

 Superfície (m2) Preu (€/m2) Cost (€) 

Expropiació definitiva 12000 0,90 10800 
Servitud de pas 3000 0,45 1350 

Ocupació temporal 2000 0,25 500 

Cost total   12950 
Figura 1. Cost de les expropiacions. 

 La valoració econòmica per a l’expropiació, les servituds de pas i l’ocupació temporal 

ascendeix la quantitat de 12950€ (dotze mil nou-cents cinquanta euros). 
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3.- Afeccions a serveis 

3.1.- Tipus d’afeccions 
Quan parlem d’afecció de serveis ens referim a tres tipus: 

 Desviament: quan s’anul·la un o més trams de l’actual servei i se’n traça un de nou 

mitjançant una nova instal·lació. 

 Reposició: es restitueix un tram ja existent amb les mateixes característiques que tenia 

abans de la intervenció de l’obra. 

 Manteniment: conjunt de mesures encaminades a la conservació dels serveis 

existents. 

3.2.-Valoració econòmica de les afeccions 
Amb les dades facilitades per l’ajuntament, no hi ha cap servei que es vegi afectat per 

les obres. Els col·lectors no creuen cap línia elèctrica (ni soterrada ni aèria), cap línia telefònica 

ni de gas. Per tant, el cost de les afectacions als serveis és inexistent. 
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1.- Introducció 
L'objecte de l'annex de Pla d'Obra és presentar una proposta de programa de treballs 

per aquest projecte, tenint en compte que, al marge d'aquesta planificació, el Contractista té 

l'obligació d'elaborar una altra segons s’indica en el Plec de prescripcions tècniques particulars, 

i presentar-la a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació. 

A continuació es defineixen les diferents activitats de l'obra. Al final d'aquest annex, es 

presenta un diagrama de Gantt de les activitats. 

D'acord amb el volum d'obra de cada unitat considerada i a partir dels rendiments per 

equips de les mateixes i del nombre d'equips, s'arriba a un nombre aproximat de mesos 

necessaris per a l'execució de cada unitat d'obra. 

2.- Principals unitats d’obra 
Les obres objecte d'aquest projecte comprenen diferents tipologies de treballs ben 

diferenciats: 

� Traçat lineal de canonades amb els seus corresponents pous, connexions a les xarxes 

de sanejament existents i desguassos. 

� Moviment general de terres en la parcel·la d'ubicació de l'EDAR. 

� Construcció del tanc Imhoff. 

� Condicionament dels aiguamolls. 

� Urbanització de l’EDAR. 

3.- Planificació de les obres 
Es proposa en aquest apartat una precedència que ha semblat lògica per a l'execució 

dels treballs. La divisió general dels mateixos ja s'ha especificat més amunt, pel que no es 

tornarà a incidir en això. 

Cal esmentar en primer lloc que les obres lineals de traçat dels col·lectors d'arribada 

són independents de les corresponents a la depuradora. És a dir, un cop s’ha elaborat el 

replanteig dels col·lectors ja poden començar de forma simultània ambdues obres. 

Pel que fa a les obres pròpiament de l'EDAR, aquestes començaran amb el 

condicionament de la parcel·la a la cota que marquen els plànols. A continuació es procedirà a 

la construcció del tanc Imhoff i dels aiguamolls, amb les conseqüents connexions que s’hauran 

de verificar. 

Acabades aquestes tasques es procedirà a la urbanització de la parcel·la i la plantació 

dels macròfits. 

La totalitat de les obres suposa 115 dies laborables distribuïts segons marca el següent 

diagrama de Gantt que preveu els terminis d’execució de les diferents parts. 

 



ID Task Mode Task Name

1 Inici de les obres

2 Col·lectors

3 Replantig

4 Esbrossada

5 Excavació de les rases

6 Instal·lació de canonades

7 Reblert I compactació

8 Seguretat i salut

9 Edar

10 Replanteig

11 Esbrossada

12 Moviment de terres i perfilat de talussos

13 Excavació i construcció del tanc Imhoff

14 Arquetes

15 Conduccions i By-Pass

16 Impermeablització dels llits

17 Col·locació de graves

18 Col·locació del substrat

19 Comprovació de la línia d'aigües

20 Urbanització

21 Plantantació de macròfits

22 Posada en funcionament de l'EDAR
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1.- Introducció 
En una obra d’aquestes característiques, de valors petits comparada amb una gran 

obra d’infraestructures, els estàndards aplicables a aquestes últimes a les primeres no tenen 

excessiva justificació, ja que no es disposen els mitjans adequats per aconseguir els grans 

rendiments que solen tenir aquestes obres. És per això, que l’experiència en obres de 

construcció de petites i mitjanes EDAR, el millor control de qualitat és el control dia a dia en els 

llocs on vagi treballant el Contractista, seguint el ritme per ell marcat. 

2.- Assaigs a realitzar 
En aquest apartat l’objectiu no és altre que el de presentar quins i quants assaigs seran 

pertinents realitzar. 

2.1.- Terres 
En aquest apartat s’inclou el control de la idoneïtat dels materials proposats per a 

replè. Es preveu 1 granulometria, 5 Proctor Normal (P.N.) i 50 densitats naturals i humitats “in 

situ”, per els replens de rases. 

Es preveu 1 granulometria, 2 Proctor Normal (P.N.), 1 límit d’Atterberg, 1 equivalent de 

sorra, 1 assaig C.B.R., 1 assaig de matèria orgànica i 50 densitats naturals i humitats “in situ”, 

per a reblerts a executar. 

2.2.- Obres de formigó 
Els volums de formigó que s’utilitzaran en la construcció de la EDAR no fan preveure la 

instal·lació d’una planta a obra i és per això que al utilitzar una planta de les rodalies es preveu 

únicament el control de la consistència pel con d’Abrams i la fabricació, curat i ruptura a 

compressió de 5 sèries de 5 provetes, pels diferents elements de formigó a realitzar. 

2.3.- Acer 
Per a les barres corrugades utilitzades en l’armat de l’estructura es preveu 1 assaig de 

característiques geomètriques, 1 assaig de doblat-desdoblat, 1 assaig de doblat simple i 1 

assaig de resistència a tracció trobant el límit elàstic, la secció equivalent, ovalitat i 

l’allargament. 

L’assaig de tracció, corresponent a barres d’acer de malles electrosoldades, es 

realitzarà sobre una proveta que tingui, almenys, una barra transversal soldada. Aquests 

assaigs donen una idea a priori en funció de les diverses quantitats de les unitats d’obra. 

No obstant això, el Director d’Obra en el transcurs de la mateixa i segons les 

incidències que vagin succeint podrà indicar els assaigs a fer, modificant o incloent d’altres més 

específics o adients a les circumstàncies. 

3.- Normativa 
Les normes aplicables a cada assaig estan especificades a la taula de la figura 1. 
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Tipus d’assaig Norma 

Assaig equivalent de sorra NLT-113-72 
Assaig límits d’Atterberg NLT-105-91 
Assaig Proctor Normal NLT-107-91 
Assaig granulomètric NLT-104-91 
Assaig C.B.R. NLT-111-91 
Assaig contingut Matèria Orgànica NLT-118-91 
Assaig densitat i humitat “in situ” NLT-109-72 
Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, ovalitat i 
allargament d’una barra d’acer corrugat 

UNE 7-474-92 

Assaig doblat-desdoblat UNE 7-475-92 
Assaig característiques geomètriques d’un acer UNE 36-068-94 

Figura 1. Normes a aplicar a cadascun del tipus d’assaig per al control de qualitat de l’obra. 

4.- Pressupost 
Per tal de donar un pressupost aproximat del Pla de Control de Qualitat es valoren els 

costos d’aquests assaigs a preus de mercat actual vigent i preveient una partida d’un 10 % per 

a la realització de nous assaigs. 

Cal dir que si els resultats dels assaigs fossin negatius, la repetició dels assaigs anirà a 

càrrec del Contractista, per això aquí s’ha fet la previsió sobre una adequada realització de 

l’obra que no obligui a repetir més d’un 10 % dels assaigs. 

Els preus utilitzats en aquesta valoració són els que resumeixen a la figura 2. 

Assaig Import (€) 

Assaig equivalent de sorra 15,10 
Assaig límits d’Atterberg 61,15 
Assaig Proctor Normal 36,36 
Assaig granulomètric 23,8 
Assaig C.B.R. 87,27 
Assaig contingut Matèria Orgànica 25,79 
Assaig densitat i humitat “in situ” 10,58 
Fabricació i ruptura a compressió de provetes de formigó 76,05 
Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, ovalitat i allargament 
d’una barra d’acer corrugat 

48,92 

Assaig doblat-desdoblat 13,88 
Assaig doblat simple d’un acer 11,57 
Assaig característiques geomètriques d’un acer 36,36 
Assaig a resistència a tracció 25,93 

Figura 2. Preu dels diferents assaigs programats. 

El número de cada un d’aquests assaigs és el que s’ha especificat en els apartats 

anteriors i aquests preus no són contractuals, és a dir, no estan inclosos en la baixa del 

Contractista, sinó que són preus orientatius per tal de fixar el cost del Control de Qualitat per 

incloure dins del Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
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Al aplicar aquests preus a les quantitats estimades prèviament, s’obté el següent 

pressupost. 

El pressupost dels assaigs de terres queda desglossat de la següent manera. 

Concepte Preu unitari (€) Quantitat Cost (€) 

Rases    

Assaig granulomètric 23,80 1 23,80 
Assaig Proctor Normal 36,36 5 181,80 
Assaig densitat i humitat “in situ” 10,58 50 529 

Terraplens    

Assaig límits d’Atterberg 61,15 1 61,15 
Assaig Proctor Normal 36,36 2 72,72 
Assaig granulomètric 23,8 1 23,80 
Equivalent de sorra 15,10 1 15,10 
Assaig CBR 87,27 1 87,27 
Assaig contingut matèria orgànica 25,79 1 25,79 
Assaig densitat i humitat “in situ” 10,58 50 529 

Figura 3. Pressupost dels assaigs de les terres. 

D’altra banda, el pressupost per als assaigs de les obres de formigó resulta el següent. 

Concepte Preu unitari (€) Quantitat Cost (€) 

Fabricació i ruptura a compressió de les provetes 76,03 5 380,15 
Figura 4. Pressupost dels assaigs de les obres de formigó. 

 Pel que fa als assaigs en les barres d’acer corrugat queda desglossat com mostra la 

figura 5. 

Concepte Preu unitari (€) Quantitat Cost (€) 

Assaig de resistència a tracció, límit elàstic, secció 
equivalent, ovalitat i allargament 

48,92 1 48,92 

Assaig doblat-desdoblat 13,88 1 13,88 
Assaig doblat simple 11,57 1 11,57 
Assaig característiques geomètriques 36,36 1 36,36 

Figura 5. Pressupost dels assaigs de les barres d’acer corrugat. 

Finalment, s’agrupa tota la informació dels diferents assaigs per tal d’obtenir l’import 

total. 

Concepte Preu (€) 

Assaigs de terres 1549,43 
Assaigs de formigó 380,15 
Assaigs de barres d’acer 110,73 
Subtotal 2040,31 
10% altres 204,03 

Total 2244,34 
Figura 6. Pressupost per als assaigs de tota l’obra. 

El cost de la previsió de despeses de Control de Qualitat puja a la quantitat de 2244,34 

€ (dos mil dos-cents quaranta-quatre euros i trenta quatre cèntims). 



 

 

 

ANNEX 19 

Estudi d’explotació i manteniment 
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1.- Introducció 
En aquest annex es presentaran les principals activitats que es duen a terme durant la 

fase d’explotació i manteniment de la planta de depuració d’aigües residuals. A més es 

quantificaran les despeses que comporten aquestes activitats. 

2.- Objectiu 
L’objectiu d’aquest annex és explicitar les principals activitats i normes que s’han de 

seguir durant l’explotació de l’EDAR. Es detallen totes les activitats necessàries per al bon 

manteniment i funcionament de la planta. 

Així mateix, s’estudien les despeses que comporten el global de la fase d’explotació i 

manteniment, així com la de cada activitat per separat. Per a les característiques de la present 

depuradora, els costos descrits s’assimilaran als de les instal·lacions actualment en 

funcionament que s’hi assemblin. 

3.- Posada en funcionament de l’EDAR 
Tot i que el tractament d’aiguamolls construïts és relativament senzill pel que fa a la 

operativitat, és necessari també un bon manteniment per al seu correcte funcionament. 

Per tal d’assegurar el bon funcionament de l’EDAR amb tractament d’aiguamolls 

construïts és necessari que hi hagi un operador familiaritzat amb el procés que sàpiga 

interpretar els possibles símptomes de mal funcionament i que sigui capaç de prendre les 

mesures oportunes. 

El manteniment de l’estació depuradora l’EDAR es centra en dos aspectes 

fonamentals: cura de l’obra civil (neteja de la unitat de pretractament, i de tractament primari, 

tanques, camins, jardineria, etc.) i detecció de problemes de funcionament i adopció de 

mesures correctores. 

Aquests dos punts del manteniment son complementaris, ja que la deixadesa de l’obra 

civil, condueix a problemes de funcionament. 

3.1.- Inici del funcionament dels aiguamolls construïts 
Per tal d’assegurar la posada en funcionament l’estació depuradora s’indiquen certes 

recomanacions a continuació: 

3.1.1.- Preparació del sòl 

Cal preparar adequadament el sòl per al moment de la plantació, cal que estigui 

esponjós, mai compactat, i també humit. Si es troba sec produeix la mort de les plantes i 

afavoreix el creixement de males herbes. 

3.1.2.- Aigua a utilitzar durant la plantació 

L’addició de l’aigua residual tractada en aquest sistema és recomanable iniciar-la a 

partir de que es vegi que les plantes han crescut una mica D’aquesta forma es garanteix un 

mínim de creixement de les plantes abans de començar a afegir aigua amb una salinitat 

elevada, que pot afectar al desenvolupament de les plantes. Durant la posada en 
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funcionament del sistema es recomana utilitzar aigua potable; en el cas que això no sigui 

possible, s’ha de tenir en compte que l’aigua residual pot afectar al creixement de les plantes i 

fer que sigui més lent. 

3.1.3.- Plantació de macròfits 

Cal respectar un seguit de normes per a poder arribar a una cobertura vegetal 

adequada, tot i que és relativament senzill. 

La primera d’aquestes normes bàsiques consisteix en que és molt convenient que el 

contractista hagi fet les proves d’impermeabilitat abans de la plantació. Ja que si no s’han fet 

les proves pertinents i es detecten punts o zones permeables després de la plantació, la seva 

reparació serà més costosa. 

Una altra d’aquestes normes és que la plantació, que en aquest cas es tracta de canyís 

i joncs subministrats comercialment en testos, s’ha de realitzar preferentment durant la 

primavera. No obstant això, es pot portar a terme en qualsevol època de l’any i en aquest cas 

s’ha de tenir en compte que si es realitza a la tardor o a l'hivern, el creixement vegetal no serà 

evident fins a la temporada següent. 

Finalment, cal saber que el nivell de cobertura arribat depèn especialment de la 

densitat de la plantació. Si la plantació és per exemple 3 plantes/m2, la cobertura al final de 

l’època de creixement pot ser l’adequada. En qualsevol cas, l’experiència prèvia en aiguamolls 

construïts indica que l’abast d'una bona cobertura pot retardar-se durant 1 o 2 anys en el cas 

dels aiguamolls de flux subsuperficial. 

4.- Manteniment de l’EDAR 
L’operador ha de ser conscient que el seu treball és molt important per a la comunitat 

ja que mantenint l’estació depuradora en bones condicions es redueixen les possibles 

amenaces a la salut pública que se’n poden derivar. A continuació es descriuen les actuacions 

de les que ha de prendre cura: 

4.1.- Manteniment de l’obra 
El fet de mantenir l’EDAR en condicions òptimes es una de les feines principals de 

l’operador. L’operador ha de ser conscient que aquesta tasca és molt important per a la 

comunitat, i que és responsable de les possibles amenaces a la salut pública que poden 

derivar-se d’un manteniment incorrecte de la depuradora. 

4.1.1.- Reixes de desbast 

Els sòlids atrapats per la reixa són eliminats periòdicament, i s’acumulen en un 

contenidor, des d’on han de ser retirats per l’operador en un altre contenidor. S’han de retirar 

al menys un cop al dia. Aquesta tasca la realitzarà l’operari contractat. 

Els sòlids s’acumularan en un contenidor i s’hauran de entregar de manera periòdica, 

preferiblement cada dia, a l’abocador municipal d’escombraries. 
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4.1.2.- Canonades i arquetes 

La inspecció de cada un d’aquests elements es realitzarà diàriament per tal de retirar 

qualsevol matèria que faciliti possibles obstruccions com podrien ser plàstics, fulles, draps i 

d’altres. 

4.1.3.- Tanc Imhoff 

Els fangs acumulats en el tanc Imhoff es retiraran una vegada cada 6 mesos. El fet que 

l’estimació del volum emmagatzemat en el tanc Imhoff és aproximada fa que calgui comprovar 

la capacitat lliure d’acumulació de fangs en la zona de digestió una vegada al mes. En cas de no 

realitzar-se aquests treballs no es garanteix el funcionament correcte del tractament 

secundari. 

4.1.4.- Recollida dels macròfits 

No es preveu un manteniment abans dels 2 o 3 anys posteriors a la posada en 

funcionament del sistema de tractament. La recollida dels macròfits s’ha de realitzar segons el 

percentatge de la cobertura vegetal i en el moment de la seva mort (una vegada a l’any, 

normalment a la fi de la tardor), recollint tan sols la part superior de la planta i la capa de 

matèria orgànica acumulada en la superfície del substrat; d’aquesta forma s’evita l’aportament 

de matèria orgànica a l’aigua que circula pels aiguamolls. D’altra banda, als aiguamolls de flux 

subsuperficial no és necessària el buidat dels llits. 

4.1.5.- Talussos 

Els talussos són elements sensibles al deteriorament. Les causes del seu deteriorament 

són diverses: creixement no desitjat de plantes, erosió degut a les pluges i caus de diferents 

animals. 

L’operador ha d’inspeccionar els talussos per a detectar senyals d’erosió i el possible 

desenvolupament d’esquerdes. 

Actuacions en cas de presentar-se algun dels anteriors problemes caldrà realitzar les 

actuacions pertinents per a solucionar-los. Com per exemple reblir les esquerdes amb terra, 

preferiblement argila. Igualar el terreny i compactar-ho. I també eliminar les males herbes que 

vagin creixent, en especial les plantes aquàtiques. 

4.1.6.- Accessos i altres elements 

Els camins d’accés a la planta han d’estar lliures del creixement de plantes i de 

formació de tolls d’aigua. 

Els camins interiors s’han de mantenir sempre lliures de males herbes. Si s’hi 

produeixen esquerdes o desperfectes ocasionats per les pluges, cal reparar-los de manera 

immediata. 

La planta depuradora està rodejada per una tanca metàl·lica, que deixa lliure accés al 

vent. Caldrà fer una revisió de la tanca un cop per setmana per detectar danys en el filferro o 

en els pals que sustenten la malla. Un possible deteriorament de la tanca, s’ha de reparar 

immediatament, ja que el recinte ha de quedar ben protegit contra l’entrada de persones. 
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4.2.- Seguiment analític 
Per tal d’aconseguir una avaluació adequada del comportament de la planta durant la 

seva explotació caldrà fer un seguiment mínim. Aquest seguiment és molt important en primer 

lloc per tal de conèixer l’eficàcia de la depuració en les diferents èpoques de l’any i en els 

diferents aspectes relatius a la qualitat de l’efluent per als seus possibles usos. També és 

fonamental per a poder detectar anomalies de funcionament i prendre mesures correctores 

adequades per a evitar-les. 

Per a avaluar el comportament dels aiguamolls és necessari reunir informació precisa 

relativa a la seva configuració física, fer mostrejos periòdics i determinacions analítiques que 

permeten conèixer l’evolució de la qualitat de l’aigua emmagatzemada al llarg del tractament. 

4.2.1.- Mostrejos 

Per a la realització dels mostrejos es aconsellable escollir dos períodes que 

corresponguin als mesos més freds i més càlids, ja que en aquestes èpoques l’eficàcia és 

màxima i mínima. Si és possible es realitzaran més sondejos, i sinó es prendran mostres 

mensuals que es complementaran amb les dues campanyes anuals. 

Els mostrejos s’han de fer amb una periodicitat setmanal durant com a mínim cinc 

setmanes situades a la zona central de l’època seleccionada. Incloure mostrejos en cap de 

setmana també es apropiat ja que part de la població del municipi de Garriguella és 

estacional.. Les mostres que es prendran seran puntuals, compostes o en profunditat, segons 

el que convingui. Els anàlisis els realitzarà l’empresa o institució que el propietari determini. 

4.2.2.- Anàlisis 

Les variables que cal analitzar en plantes de tractament per aiguamolls, els punts 

d’instal·lació on s’han de prendre les mostres i els tipus de mostreig a efectuar per a cada 

variable es poden observar a la taula següent. 

Variable 
Punt de mostreig i tipus de mostra 

Aigua residual 
bruta 

Tanc Imhoff Aiguamolls Efluent final 

DBO5 C P P P 
DQO C P P P 
Sòlids en suspensió C P P P 
Coliformes Fecals C P P P 
Amoníac C P P P 
Nitrats C P P P 
Fòsfor total C P P P 
PH C P P P 
Temperatura C C C C 
Oxigen dissolt C P P C 
Conductivitat C   C 

Figura 1. Variables a determinar per al seguiment mínim dels aiguamolls. El PH només en cas de problemes 
d’olors. C: Mostra Composta. P: Mostra Puntual. 

A mesura que passi el temps s’anirà generant una acumulació de resultats 

experimentals. És important que l’empresa o institució que s’encarregui de les anàlisi presenti 

els resultats de manera que siguin fàcils d’interpretar. Es realitzaran mitjanes, intervals de 
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variació, es calcularà la variància, la mitjana, la moda, es calcularà el rendiment, i es realitzaran 

gràfics de barres o de línies per a cada un dels paràmetres. 

Posteriorment, tota aquesta informació s’arxivarà de manera ordenada, clara i 

adequada. 

4.3.- Mesures de seguretat i higiene 
L’operador de la planta ha de saber que està treballant amb una planta d’aigües 

residuals i que això implica un focus d’infeccions, per aquesta raó cal que prengui precaucions 

per a evitar riscos per a la seva salut. 

Les mesures de seguretat que s’enumeren a continuació han estat recomanades per 

l’Organització Mundial de la Salut. Tots els materials poden emmagatzemar-se a la caseta 

habilitada a l’EDAR. 

 Comptar amb bombones de lleixiu, sabó i tovalloles. 

 Farmaciola que contingui: cotó, esparadrap, alcohol o aigua oxigenada, mercromina o 

similar, dissolució detergent desinfectant, tisores, pinces i líquid repel·lent per 

insectes. 

 Roba de vestir pel treball: guants de goma, botes de goma, casc i dues granotes. 

 Netejar-se les mans abans de menjar, i menjar únicament en zones específicament 

designades per a aquest ús. 

 Netejar les eines amb aigua neta després d’utilitzar-les. 

 Desinfectar immediatament qualsevol ferida, tall o abrasió. 

 Vacunar-se contra el tifus, tètanus, i altres malalties que recomanen les autoritats 

sanitàries locals. 

 Rebre informació de primers auxilis. 

 Aigua potable per a seguretat i higiene, per a l’ús dels treballadors. 

5.- Cost del manteniment i l’explotació 
Per tal de determinar el cost anual del servei s’han analitzat de forma separada els 

costos fixes i els variables. 

Els costos fixes són aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i que es 

generen independentment del ritme de funcionament de la planta depuradora. 

Els costos variables són aquells que són generats per la contaminació aportada per 

cada metre cúbic d’aigua tractada així com aquells costos d’energia que suposa el flux hidràulic 

del mateix. 

5.1.- Despeses fixes 
Els costos més elevats a una estació depuradora d’aigües residuals es troben a les 

despeses fixes. Tenen en concepte de despeses fixes aquelles que són independents del cabal 

tractat i que es produeixen sense distinció que la planta estigui en funcionament o parada. 

Les despeses fixes inclouen les despeses inicials, despeses de manteniment i 

conservació, despeses de personal i d’altres. En manteniment i conservació s’inclouen les 
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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. 

5.1.1.- Personal de planta 

La planta comptarà amb un empleat que treballarà mitja jornada. Aquest haurà de 

tenir una formació que asseguri un coneixement profund dels processos que intervenen en la 

depuració de les aigües. 

El sou de l’empleat serà el mínim interprofessional corresponent a octubre de 2014, 

645,30 € al mes repartits en 14 pagues, el que suposa un cost valorat en 9034,20 €/any. Això 

implica una contribució a la Seguretat social de 779,65 €/any (8,63 %). 

Concepte Cost (€) 

Personal de planta 9813,85 
Figura 2. Cost referent al personal de planta. 

5.1.2.- Conservació i manteniment 

Segons experiències similars el cost de manteniment representa un 1 % del cost 

d’implantació de l’obra. 

El cost material de l’obra civil ascendeix a 594.867,47 euros. 

Concepte Cost (€) 

Conservació i manteniment 5.950 
Figura 3. Cost referent a la conservació i manteniment de l’EDAR. 

5.1.3.- Altres 

Dins d’aquest capítol s’inclouen els conceptes de material fungible i despeses generals 

com neteja, insecticides, utensilis de treball, etc. 

Concepte Cost (€) 

Material fungible 500 
Despeses generals 1500 

Total 2000 
Figura 4. Cost referent a altres despeses. 

5.2.- Despeses variables 
Són aquelles que depenen del cabal que es tracta a l’estació, tant pel que fa a la 

quantitat com a les característiques de les càrregues contaminants que continguin. Tot i així, a 

efectes pràctics, s’utilitzaran les característiques establertes com a mitjanes de l’aigua tractada 

i la unitat analitzada serà la de volum d’aigua. 

5.2.1.- Evacuació de fangs 

Els fangs es transportaran a un abocador per a la seva disposició final. El cost 

d’evacuació incloent-hi càrrega, transport i cànon d’abocament, s’estima en 100 €/m3. 
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El rendiment esperat del pretractament és l’eliminació del 50% de la MES (matèria en 

suspensió) i l’eliminació del 20% de la DBO5. La càrrega contaminant que entra a la EDAR és de 

72,7 kg/dia de MES i 64,7 kg/dia de DBO5, aquestes dades estan adequadament calculades i 

explicitades a l’Annex 4 referent al cabal i càrregues contaminants. Tenint en compte aquestes 

dues dades es pot calcular la càrrega mitja esperada en els pròxims 25 anys, que serà de 36,35 

kg/dia de MES i 12,94 kg/dia de DBO5. 

Suposant una densitat de 1,9 Tn/m3
 per a la MES y de 1,2 Tn/m3

 per a la DBO5, 

aleshores es pot calcular el volum anual de sòlids en suspensió a evacuar. 

 Càrrega mitjana (kg/dia) Densitat (Tn/m3) Volum anual (m3) 

MES 36,35 1,9 6,98 
DBO5 12,94 1,2 5,67 

Figura 5. Volums anuals de producció de fangs. 

Calculats els volums de producció de fangs es pot obtenir el cost de la seva evacuació. 

Volum anual (m3) Cost d’evacuació (€/m3) Cost total (€) 

12,65 100 1265 
Figura 6. Cost anual de l’evacuació de fangs. 

5.3.- Resum de les despeses 
En la següent figura es resumeixen els costos anuals d’explotació, desglossant els 

costos fixes i variables, i finalment es determinen els costos totals d’explotació. 

Despeses €/any 

Fixes  

Personal de planta 9813,85 
Conservació i manteniment 5950 
Altres 2000 

Variables  

Evacuació de fangs 1265 

Total 19028,85 
Figura 7. Resum de les despeses. 

El volum anual tractat per l’EDAR serà de 139000 m3/any. Això suposa un cost de 

tractament unitari (per m3) de 0,14 €/m3. 

 



 

 

 

ANNEX 20 

Estudi d’impacte ambiental 
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1.- Introducció 
El següent document és l’ Informe Ambiental del Projecte d’Obra per a la Construcció 

de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i Col·lectors de Garriguella. 

D’acord amb el Decret 114/1988, de 7 d’Abril, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, s’ha 

comprovat quina és la necessitat de realitzar un Estudi d’Impacte Ambiental i en aquest cas no 

cal ja que les depuradores no estan incloses dins l’annex on s’indiquen els projectes que 

requereixen d’aquest estudi. A més, s’ha de tenir en compte que el municipi de Sant Mori no 

es troba proper a cap espai protegit. 

Encara que la implantació d’una instal·lació de tractament d’aigües residuals és, per 

ella mateixa, un fet positiu, les característiques d’una planta, la seva ubicació, la línia de 

tractament, els residus generats, etc., poden incidir desfavorablement sobre el medi on 

s’instal·la. És necessari estudiar quines incidències tindrà en el medi ambient la construcció i 

l’explotació de l’EDAR i prendre les mesures necessàries per tal de minimitzar o corregir els 

impactes produït. 

2.- Objectiu 
L’objectiu principal és analitzar el conjunt d’accions que l’obra i l’explotació de la 

planta depuradora de Garriguella pot provocar en el medi (físic, biòtic, perceptiu i 

socioeconòmic) per identificar, caracteritzar i avaluar els impactes (positius i negatius) i 

determinar si aquest impactes són sostenibles, des del punt de vista de la utilització racional 

del territori i del medi ambient, i determinar si l’avaluació d’impacte ambiental de l’alternativa 

triada és preceptiva. 

Entre els objectius secundaris adreçats a la consecució dels objectius principals cal 

esmentar els següents: 

 Obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre el marc 

d’estudi. 

 Descriure la situació actual del medi afectat mitjançant la caracterització del medi físic, 

biòtic, perceptiu i socioeconòmic. 

 Descriure i avaluar les principals pertorbacions sobre els sistemes naturals que es 

derivaran de les actuacions previstes. 

 Concretar les mesures preventives, correctores o compensatòries per minimitzar les 

afeccions. 

Tot seguit, s’exposa la relació dels objectius generals a assumir en qualsevol estudi 

d'impacte ambiental, per a cada paràmetre de qualitat ambiental. 

 Geografia de l'entorn: Cal limitar l'extensió de l'erosió induïda per l'obra i evitar 

l'increment del risc d'inestabilitat. 

 Aigües superficials: Per tal d'evitar els efectes negatius que tindria l'abocament 

d'aigües sense depurar a les segles de reg, caldrà prendre les mesures de seguretat 

necessàries per reduir al mínim les possibilitats d'aturada o de mal funcionament de la 

planta. 
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 Aigües subterrànies: Caldrà prendre les mateixes mesures que per a les aigües 

superficials, atesa la relació existent entre elles. 

 Vegetació: Per a no ampliar l'efecte degeneratiu en els extrems de les formacions 

vegetals, es busca la reducció de la superfície alterable de les obres en els marges de 

l'explanació, de manera que es mantinguin al màxim les condicions ecològiques en 

aquests límits. Per a tal efecte, es considera la utilització d'espècies autòctones 

pioneres o compatibles amb la revegetació i ornamentació. 

 Fauna terrestre: Cal anar amb compte de minimitzar els efectes de les obres sobre els 

biòtops interessants. També cal planificar les obres adequadament per a no incidir 

massa en els moments delicats de les fases reproductives de les espècies. 

 Paisatge: Es busca reduir els desajustos i contrastos entre els elements paisatgístics de 

l'estació depuradora i l'entorn, així com les discontinuïtats entre components de la 

instal·lació (murs ...) i el terreny natural. Es tindran en compte els contrastos entre els 

elements propis de la zona i els de l'EDAR i l'adequació amb el caràcter del lloc, 

analitzant el grau de desviació respecte de la situació inicial. 

 Nivell sonor: S'intentarà mantenir, en la mesura del possible, la situació actual, 

adoptant mesures correctores en aquells casos en què el soroll produït per la 

construcció de les instal·lacions pugui molestar la població i la fauna propera a l’EDAR. 

 Olors: Es prendran les mesures correctores apropiades per evitar possibles molèsties a 

la població propera degudes a les olors produïts en la instal·lació. 

A l’actualitat, les aigües residuals del nucli s’aboquen al medi natural sense cap tipus de 

tractament previ. Aquest fet representa un impacte molt negatiu pel medi ambient i per la 

població. 

El present projecte garantirà la qualitat de les aigües que s’aboquen al medi després del 

procés de tractament al que es veuen sotmeses assegurant un nivell químic i biològic adequat. 

Això suposarà un impacte molt positiu pel medi natural, l’aquàtic, la flora i la fauna. 

Pel que fa l’impacte visual de la planta s’estima que aquest serà mínim tant per la 

localització i el tipus de tractament escollit com per les mesures correctores i la seva integració 

paisatgística. 

3.- Legislació 
El present estudi es redacta segons el que contempla el Reial Decret Legislatiu 1/2008, 

de 11 de gener, en el que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació de l’Impacte Ambiental 

de projectes. Aquesta llei defineix en els seus annexes I i II els projectes que requereixen ser 

sotmesos al procediment de Avaluació d’Impacte Ambiental (EIA). 

Segons aquesta normativa, el present projecte, per les seves característiques, no 

requereix procediment d’avaluació d’impacte ambiental, ja que les obres d’aquest projecte no 

estan incloses a cap dels annexos de la citada legislació. Així, aquest projecte no està inclòs en 

l’annex I, Grup 7, apartat “d” de la llei 6/2001 d’Avaluació d’Impacte Ambiental al tractar-se 

d’una estació depuradora dissenyada per a un número d’habitants equivalents inferior a 

150.000. Aquesta obra tampoc queda inclosa en l’annex II de la citada llei. 
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4.- Objectiu i característiques ambientals del projecte 
L’objectiu del present projecte es la construcció dels col·lectors i la depuradora 

d’aigües residuals per a la població de Garriguella, i d’aquesta manera assegurar un control 

dels abocaments d'aigua. D’aquesta manera es pretén protegir i millorar les masses d’aigua de 

reg de la zona i, per extensió, les masses d’aigua superficial de la conca hidrogràfica de la 

Muga. Tot això es desenvolupa en el context d'un projecte de millora de l’estat de les aigües a 

gran part dels municipis de Catalunya, inclòs en el Programa de sanejament d'aigües residuals 

urbanes (PSARU 2005). 

En l’actualitat, aquests municipis aboquen les seves aigües residuals directament a 

rieres i sòls, sense tractament previ. L’opció de construir una EDAR basada en tecnologies 

verdes o naturals com són els aiguamolls artificials suposa tot un plegat d’avantatges 

ambientals respecte a la majoria d’alternatives tecnològiques existents al mercat. La gestió i 

explotació de les instal·lacions basades en aiguamolls construïts es molt respectuosa amb el 

entorn. 

Així, tant la sostenibilitat com el respecte pel medi ambient demostrada per les EDAR 

d’aquests tipus es basen, principalment, en els següents arguments: 

 Proporcionen un tractament eficaç, eliminant de les aigües residuals un ampli espectre 

de contaminants, aconseguint sobretot una excel·lent eliminació de sòlids en 

suspensió. 

 Els seus costos d’inversió, operació i manteniment són significativament menors que 

els dels sistemes convencionals de tractament. La seva explotació és simple; les 

operacions són bàsicament treballs de jardineria. 

 Proporcionen un tractament secundari i/o terciari produint un aigua reutilitzable en 

molts casos. 

 Consum energètic mínim o nul ja que, entre d’altres coses, l’aportació d’oxigen és 

espontània. 

 Baixa producció de residus; no generen fangs. 

 Amb una construcció adequada són poc susceptibles a canvis de càrrega o cabal. 

 Els sistemes de flux subsuperficial requereixen menys superfície que la majoria de 

tractaments naturals. 

 En els sistemes de flux subsuperficial els problemes d’olors i insectes són mínims. 

 Estan ben integrats dins el paisatge, contribueixen al desenvolupament de vida 

salvatge i tenen la possibilitat de ser utilitzats per la conscienciació i educació 

mediambiental. 

 Els aiguamolls naturals, quan són aptes per la seva utilització en el tractament d’aigües 

residuals, són el sistema natural més barat. 

En qualsevol cas, a més de les bonances inherents de la gestió i explotació d’aquesta mena 

d’estacions depuradores d’aigües residuals és molt important dur a terme les obres de 

construcció considerant totes les directrius i recomanacions ambientals que possibilitin la seva 

execució amb un mínim impacte de cara a l’entorn. 
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5.- Valoració de l’impacte ambiental 
En aquest apartat es porta a terme la valoració de l’impacte ambiental del projecte de 

l’EDAR i col·lectors en diferents àmbits: medi físic, medi biòtic i ésser humà. 

5.1.- Medi físic 
En aquest subapartat es portarà a terme la valoració de l’impacte ambiental sobre el 

medi físic en el clima i el sòl. 

5.1.1.- Clima 

Les instal·lacions proposades tindran una superfície total de làmina d’aigua 

subsuperficial  inferior a 8000 m2. Aquesta és una superfície d’aigua petita que a més no estarà 

en contacte amb l’atmosfera, amb la qual cosa no s’afectarà la dinàmica climàtica de la zona. 

5.1.2.- Sòl 

L’impacte sobre el sòl vindrà donat per la pèrdua de l’espai, actualment en part destinat al 

cultiu i en part no utilitzat, degut a la implantació de l’EDAR, tant en la fase de construcció com 

en la d’explotació. 

L’execució de les obres es farà amb un grau de control suficient que asseguri que no hi 

haurà filtracions d’aigua residual durant l’explotació de l’estació. La impermeabilització dels 

llits s’ha previst realitzar mitjançant geotèxtils i làmines d’alta densitat de polietilè. A més, 

durant aquesta fase constructiva pot haver una contaminació del sòl deguda a l’abocament 

d’olis i lubricants procedents de la maquinària utilitzada. 

El moviment de terres necessari representa una magnitud elevada, per aquest motiu s’ha 

intentat aprofitar al màxim el relleu natural i reduir així, al mínim, aquests tipus de treballs. Un 

altre impacte degut a l’execució de les obres serà el transport necessari del material excavat 

fins a un abocador i el posterior abocament a aquest. 

La supressió del cultiu existent pot influenciar molt lleugerament en l’erosionabilitat de la 

parcel·la per la distribució escollida de les instal·lacions. 

La coberta vegetal es retirarà del terreny ocupat per les obres i es destinarà tant a les 

futures zones enjardinades i els talussos de l’estació depuradora com a les explotacions 

agràries de la zona. 

Els fangs generats pel tanc Imhoff, després de comprovar que compleixen les 

característiques adequades es poden utilitzar com a abonaments als cultius pròxims i a les 

zones enjardinades de l’estació. Això suposaria un impacte positiu ja que disminuiria la 

necessitat d’importar els abonaments i s’aconseguiria un reciclatge del fang generat. 

 Mesures correctores: 

Malgrat que és difícil actuar sobre el volum de terres a excavar ja que això podria afectar al 

dimensionament de la planta, s’ha d’intentar reduir al mínim. A més, es recomanable que 

durant la fase de construcció s’organitzin els moviments de la maquinària amb l’objectiu de 

minimitzar l’ocupació del terreny destinat a les obres i reduir la possible erosió. 
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Com s’ha comentat la cobertura vegetal es retirarà i serà reutilitzada, en funció del seu 

valor, en cultius o a les enjardinades de la planta de tractament. 

Caldrà disposar de contenidors per a la recollida dels olis i lubricants que són utilitzats per 

la maquinària. 

5.2.- Medi biòtic 
En aquest subapartat es portarà a terme la valoració de l’impacte ambiental sobre el 

medi biòtic, és a dir, sobre la flora, els cultius i la fauna de l’entorn. També s’analitzaran els 

aspectes positius que suposa pel medi la instal·lació de l’estació depuradora. 

5.2.1.- Flora i cultius 

Caldrà eliminar els cultius de vinyes que es troben a l’actualitat a part de la parcel·la on 

s’ubicarà l’estació depuradora d’aigües residuals. 

Durant la fase de construcció, els cultius veïns es poden veure afectats per la circulació de 

maquinària que en alguns casos pot sobrepassar les àrees i rutes de transport que es fixin. A 

més, aquests cultius també es poden veure afectats per la generació de pols. 

Durant la fase d’explotació, no s’esperen problemes originats pel funcionament de les 

instal·lacions. 

La vegetació que s’establirà als aiguamolls de flux subsuperficial és el canyís (Phragmites 

Australis). 

 Mesures correctores: 

Durant la fase de construcció s’ha d’evitar al màxim la generació de pols ja que gran part 

d’aquesta sedimentarà sobre els cultius que hi ha pròxims a la parcel·la de l’EDAR. 

Es recomana, una vegada finalitzada la fase de construcció, portar a terme una repoblació 

de les zones afectades i de l’interior de la planta incloent els talussos. Es plantaran espècies 

autòctones o bé les quals requereixi el cultiu pertinent. 

5.2.2.- Fauna 

La microfauna associada als aiguamolls sol estar constituïda principalment per organismes 

aquàtics: crustacis, rotífers i larves d’insectes. Aquests organismes solen estar presents en els 

aiguamolls de flux superficial, no tant en els de flux subsuperficial, com és el cas de l’EDAR 

projectada. 

L’elevada concentració de microfauna en els aiguamolls és un bon indicador del baix nivell 

de contaminants en aquestes llacunes, especialment d’aquells contaminants que són tòxics 

per als éssers vius. 

En general, aquestes plantes de depuració naturals atreuen a la fauna de la zona, de 

manera que aquestes instal·lacions s’han convertit en molts casos en petites reserves naturals 

en zones relativament alterades. No són pocs els casos en els quals les EDAR tenen un paper 

molt important enriquint l’hàbitat que els envolta. Aquest tipus d’impacte és positiu, 

agradable per a la població i sinònim del bon funcionament de la planta. 
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Per altra banda, en algunes plantes d’aiguamolls on hi són presents aiguamolls de flux 

superficial es produeix una proliferació d’insectes, especialment mosquits, a causa del 

microhàbitat de temperatura i humitat que generen aquest tipus de sistemes. El 

desenvolupament d’aquests insectes suposa un desequilibri pel medi natural i un impacte 

negatiu per la població. Malgrat que no és un problema comú en la gran part de les estacions 

depuradores d’aiguamolls, es pot donar, especialment a la primavera i a l’estiu, si s’han deixat 

créixer les plantes aquàtiques o, fins i tot, si les terrestres han arribat al nivell d’aigua de les 

llacunes. Es possible reduir la magnitud d’aquest impacte fent uns talussos inclinats que no 

afavoreixin la posta d’ous i el desenvolupament de les larves de mosquit. 

Aquesta problemàtica no hauria d’existir a l’EDAR ja que la làmina d’aigua dels aiguamolls 

no estarà en contacte amb l’atmosfera. 

 Mesures correctores: 

És important evitar que caiguin plantes o branques en els aiguamolls ja que poden servir 

com a suport pel desenvolupament d’insectes. 

Una possible mesura de control pot ser la instal·lació de nius, per les aus autòctones que 

s’alimenten d’insectes. Aquests nius es poden instal·lar tant en els arbres propers a la parcel·la 

de l’EDAR o en els propis de la instal·lació. 

Cal evitar, en primera instància, l’ús d’insecticides; malgrat que si la seva presencia 

prolifera i persisteix i es decideix fer ús d’aquests cal assegurar que aquests no contaminin 

l’aigua. A ser possible s’utilitzaran insecticides de tipus biològic, com determinades bactèries, 

que ataquen les larves dels mosquits. 

5.2.3.- Aprofitament ambiental 

         L’aigua efluent de la planta depuradora no s’utilitza com a aigua de regadiu sinó que 

s’aboca a la llera fluvial contribuint a millorar la qualitat ecològica de la zona aportant una 

major quantitat de recursos hídrics del que es fa a l’actualitat. 

          A més, el tipus de tractament escollit ajuda a la creació de biotips molt semblants als de 

les ribes del riu. D’aquesta manera s’està aconseguint també reconvertir un espai agrícola en 

un espai destinat al medi ambient. 

5.3.- Afectació a l’ésser humà i el seu hàbitat 
En aquest subapartat es portarà a terme la valoració de l’impacte ambiental sobre 

l’ésser humà en relació a la qualitat de l’aire i els nivells sonors, tant durant la construcció com 

durant l’etapa d’explotació de la instal·lació. 

5.3.1.- Qualitat de l’aire 

Durant la fase constructiva, la qualitat de l’aire empitjorarà degut a la pols originada i als gasos 

provinents de la maquinària que realitza les obres.  

Durant la fase d’explotació de l’estació depuradora, al sistema de tractament instal·lat no es 

realitza cap activitat susceptible d’incidir sobre l’atmosfera. En aquesta fase, la d’explotació, 
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tampoc s’esperen problemes relacionats amb l’emissió d’olors si la planta depuradora 

funciona correctament. No obstant, aquests poden aparèixer per les següents raons: 

 Sobrecàrrega. 

 Zones mortes als llits. 

 Reducció de la barreja que provoca el vent. 

 Baixa coordinació en el manteniment dels llits, canals i resta d’elements. 

 Falta de suport tècnic i/o desconeixement dels processos de depuració per part dels 

operaris de l’EDAR. 

 

 Mesures correctores: 

Pel que fa a la qualitat de l’aire, s’aconsella que durant la fase de construcció es facin 

aspersions d’aigua de forma regular sobre les superfícies exposades al vent i en els camins de 

circulació de la maquinària. 

Pel que fa a l’emissió d’olors, com s’ha entrevist, un bon manteniment serà fonamental pel 

correcte funcionament de l’estació depuradora. 

Les solucions a les causes de les males olors en els aiguamolls i les llacunes són:  

 Sobrecàrrega: Convé fer un by-pass de la planta fins que es localitzin els causants de la 

sobrecàrrega. En funció de la gravetat de la situació, les plantes dels aiguamolls es poden 

recuperar amb més o menys temps. Per tal d’agilitzar el procés és convenient renovar 

l’aigua emmagatzemada en els llits afectats. Si la sobrecàrrega és deguda a un problema 

en el procés de la planta depuradora, per un mal dimensionament, per exemple, l’única 

solució seria tornar a fer circular l’efluent (per tal d’aconseguir-ho caldria instal·lar bombes 

d’impulsió). 

 Zones mortes: Si aquestes són degudes a un mal disseny de l’entrada i/o sortida del llit 

caldrà redissenyar-les amb l’objectiu d’evitar el problema. Si la causa es deu a l’acumulació 

de fangs caldrà procedir retirant-los. 

5.3.2.- Nivells sonors i contaminació acústica 

Es produirà una modificació del nivell sonor durant la fase de construcció, deguda a la 

circulació de camions i al funcionament de la maquinària. És un problema comú en la majoria 

de les obres i que presenta difícil correcció. 

En la fase d’explotació, un sistema d’aiguamolls construïts no presenta problemes de 

generació de sorolls. 

 Mesures correctores: 

Per a minimitzar el nivell sonor durant la fase de construcció, s’utilitzarà maquinària 

proveïda de silenciadors, a més de procurar minimitzar-ne el temps de treball de la mateixa. 

També es comprovarà que els tubs d’escapament i catalitzadors de la maquinària funcionin 

correctament. 
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5.3.3.- Impacte social 

En general, els sistemes naturals de depuració d’aigües residuals es perceben com un 

benefici per a la comunitat. Alguns dels principals aspectes que s’han observat referent a això 

des d’un punt de vista social es recullen en els següents punts: 

 La majoria dels ciutadans coneixen de forma superficial l’existència dels sistemes de 

depuració d’aigües residuals. La informació que es disposa és aquella que es transmet de 

forma verbal. En una gran part dels Ajuntaments es desconeix el funcionament dels 

aiguamolls construïts, resultant freqüent els problemes de manteniment i explotació que 

es produeixen per la falta de formació dels explotadors de les EDAR. 

 Tot i l’escassetat d’informació que existeix sobre les depuradores, els habitants dels nuclis 

urbans reconeixen que són instal·lacions de gran importància, ja que eviten la deterioració 

ambiental i milloren la qualitat de vida de les comunitats. És important destacar els efectes 

positius del tractament de les aigües residuals des del punt de vista de millora de les 

conques dels rius, així com la disminució dràstica de riscos sanitaris per a la població de la 

zona, i en forma especial per a agricultors i consumidors. 

 S’ha observat un canvi de l’actitud enfront dels problemes ambientals des que s’han 

instal·lat les EDAR; es mostra un major interès per la conservació del medi ambient i la 

reforestació. 

 Al millorar la qualitat de vida i les condicions ambientals, es pot produir un increment de 

les activitats productives, comercials i turístiques. Per tant, més que una despesa es 

considera en molts casos una inversió. 

5.3.4.- Integració en l’entorn físic 

L’estació depuradora projectada té com objectiu primordial el tractament de les aigües 

residuals produïdes al nucli urbà de Garriguella. Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu s’ha 

considerat fonamental el baix cost de funcionament del sistema i la bona integració del 

sistema amb l’entorn físic. Això és possible aconseguir-lo amb el sistema d’aiguamolls 

dissenyat. A més a més, el fet de que el funcionament bàsic pugui prescindir de l’aigua potable 

i la connexió a la xarxa elèctrica a reduït també en gran mesura el impacte a l’entorn. 

Des d’un punt de vista del paisatge, els sistemes naturals poden presentar dificultats 

per a integrar-se en el seu entorn, especialment per la gran superfície ocupada. Ara bé, el 

disseny i la tipologia dels aiguamolls en projecte presenten la possibilitat d’adaptar-se a les 

condicions topogràfiques i regionals, de manera que es pot arribar a aprofitar aquesta 

tecnologia per a millorar un entorn degradat o amb la finalitat d’evitar la seva degradació. 

Pel que fa a la vegetació de la planta, es procurarà emprar arbustos de la zona amb 

l’objectiu de no obstaculitzar l’acció del vent, que és molt beneficiosa per a la correcta barreja i 

dilució de la càrrega. Es procurarà també que les zones enjardinades tinguin un aspecte 

agradable. 

La tanca exterior que delimita la parcel·la no pot ser de pedra o d’obra vista, sinó que 

ha d’ésser de malla metàl·lica, doncs així no s’obstaculitzarà l’acció del vent ni, al mateix 

temps, l’observació visual de la planta per part de les persones que circulen pel camí contigu a 

la depuradora. Aquesta tanca deurà estar sempre en bon estat, per a així reflectir una imatge 

d’ordre, neteja i un treball de manteniment ben fet. 
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6.- Cost ambiental degut al mal funcionament 
Si per algun problema a la planta fos necessari, per exemple, buidar els aiguamolls per 

poder treballar-hi, com s’ha comentat anteriorment, l’estació depuradora compta amb un by-

pass que deixaria passar les aigües residuals per la parcel·la sense rebre tractament. Tot i que 

això suposaria un impacte negatiu i suposaria un cost ambiental important, no seria una 

situació pitjor a la que ens trobem actualment. 

7.- Conclusions 
La conclusió principal que s’extreu de l’estudi d’impacte ambiental és que les afeccions 

i les alteracions en el medi ambient són mínimes. A més, les mesures correctores permeten 

corregir i pal·liar aquests impactes i deixar en primer pla els efectes positius que suposa la 

construcció de l’estació depuradora cap al medi receptor de l’entorn. 

Les alteracions principals que s’han anat descrivint i sobre les que s’han explicat les 

mesures correctores són: ocupació del sòl, el risc de proliferació d’insectes i contaminació 

ambiental i acústica durant la fase constructiva. 
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1.- Antecedents 
Pel Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre s’implanta l’obligació de l’Estudi de 

Seguretat i Salut en el treball en els Projectes d’edificació i Obres Públiques. 

Aquest estudi estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de 
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de Salut i 
benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius a l’Empresa constructora per portar cap a obligacions 
en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa. 

D’acord amb l’objectiu indicat, es contemplaran els següents apartats dins de 
l’esmentat Estudi: 

 Proteccions individuals per el personal d’obra 
 Proteccions col·lectives, senyalització i abalisament dels diferents treballs 
 Proteccions d’instal·lacions elèctriques i contra incendis 
 Instal·lacions de Salut i benestar del personal 
 Medicina preventiva i primers auxilis 
 Reunions del comitè per la seguretat 

2.- Objecte de l’estudi de seguretat i salut 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al "Projecte d’estació depuradora d’aigües 
residuals i col·lectors del nucli de Garriguella”. 

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar 
dels treballs. 

Els objectius d’aquest treball són els següents: 

 Conèixer el projecte a construir i definir la tecnologia adequada per a la realització 
tècnica de l’obra. 

 Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
 Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la 

realització dels treballs. 
 Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció col·lectiva i 

equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 
 Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla de 

Seguretat i Salut tots els que intervenen en el procés de construcció. 
 Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 
 Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
 Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 
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 Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que 
treballin en l’obra. 

 Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 

3.- Característiques de l’obra 

3.1.- Descripció de les obres 
L’obra es troba dins del nucli de Garriguella. Aquest projecte es basa en l’execució 

d’una estació depuradora d’aigües residuals formada per un pretractament que consisteix en 
un desbast de gruixuts, un tanc Imhoff com a tractament primari i en un tractament secundari 
que consisteix en uns aiguamolls construïts o artificials. 

Com a activitat suplementària caldrà prolongar la xarxa de sanejament actual fins a la 
parcel·la escollida. 

3.2.- Pressupost de les obres 
 

3.3.- Termini d’execució 
El termini d'execució previst de l’obra és de 5 mesos i 1 setmana. 

3.4.- Personal previst 
Es preveu un nombre màxim de 10 persones encara que segons el període en que es 

trobi l’execució de l’obra poden ser menys. 

3.5.- Unitats constructives que composen l’obra 
 Excavació a cel-obert. 
 Excavació en rases 
 Replenats 
 Estructures de formigó armat (Tanc Imhoff) 
 Paviments. 
 Jardineria 
 Obres accessòries i remats 

4.- Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 
l’execució de l’obra 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de 
l’obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 
l’execució de l’obra. 

4.1.- Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 Maquinària d’excavació 
 Maquinària de moviment de terres 
 Maquinària de compactació 



Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors del nucli de Garriguella 
Annex 21. Memòria de l’estudi de seguretat i salut.   

8 
 

 Camions de transport 
 Compressors i martells pneumàtics 
 Eines manuals 
 Grups electrògens 

4.2 Estructures de formigó executades “in situ” 
 Encofrats 
 Acers 
 Formigoneres 
 Bombes de formigó 
 Grues 
 Eines manuals 

4.3 Pous, rases, etc. 
 Maquinària d’excavació 
 Camions 
 Formigoneres 
 Grues 
 Prefabricats 
 Eines manuals 

4.4 Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 Formigoneres 
 Tubs i canonades 
 Recobriments 
 Grues 

5.- Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 

La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en 
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada 
Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia 
de construcció que li sigui pròpia. 

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva 
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la 
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i 
particulars recull les condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu 
moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i salut. 
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En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos se l’assigna la probabilitat amb la qual 
pot ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 

 Probabilitat baixa (B) 
 Probabilitat mitja (M) 
 Probabilitat alta (A) 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 

 Lleugerament danyós (Ld) 
 Danyós (D) 
 Extremadament danyós (Ed) 

En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 

 Trivial (T) 
 Tolerable (To) 
 Moderat (M) 
 Important (I) 
 Intolerable (In) 

La qualificació s’assigna segons la següent figura: 

 Lleugerament danyós Danyós Extremadament danyós 
Probabilitat Baixa Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 
Probabilitat Mitja Risc tolerable Risc moderat Risc important 
Probabilitat Alta Risc moderat Risc important Risc intolerable 

Figura 1. Qualificació dels riscos. 

A cada risc se li assigna el tipus de protecció a aplicar: 

 Protecció col·lectiva (c) 
 Protecció individual (i) 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars 
a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions 
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia i per riscos de 
danys a tercers. 

5.1.- Riscos classificats per activitats 
Activitat: Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell per trepitjades 
sobre terrenys irregulars o enfangats X   X   X      X 
Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta X   X   X      X 
Sobre esforços (treballs en postures o 
sustentació de peces pesades)  X   X   X     X 
Sobre esforços (treballar en postures 
obligades)  X   X    X    X 
Dermatitis per contacte amb ciment X   X   X      X 
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Atrapament entre objectes (ajustaments 
de canonades i segellats) X    X   X     X 
Projecció violenta d’objectes (tall de 
material ceràmic) X    X   X     X 
Estrès tèrmic (altes o baixes 
temperatures) X   X   X      X 
Trepitjades sobre terrenys inestables X   X   X      X 
Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 

Figura 2. Riscos de la construcció d’arquetes menors. 

Activitat: Entibacions 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapaments X    X   X     X 
Erosions X    X   X      
Caigudes X    X   X      
Sobre esforços X   X   X       
Aterrament general (originat fallada 
entibació tradicional de fusta) X    X   X      
Aterrament de persones (originat fallada 
entibació tradicional de fusta) X     X   X     
Inundació X     X   X     
Cops a les persones pels components de 
l’entibació X   X   X      X 
Sobre esforços per: circulació de 
persones en postures obligades; 
sustentació de peces de fusta pesades 

 X   X    X    X 

Caigudes a la rasa per: salt directe sobre 
ella, baixada a través de l’acodalament X    X   X      
Talls i erosions X   X   X      X 
Trepitjades sobre objectes punxants  X  X    X     X 

Figura 3. Riscos en les entibacions. 

Activitat: Excavació de terres a màquina en rases 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Despreniment de terres (per 
sobrecàrregues o tensions internes) X    X   X    X X 
Despreniments de la cantonada de 
coronació per sobrecàrrega X    X   X    X  
Caiguda de personal al mateix nivell 
(trepitjar sobre terreny solt o enfangat) X   X   X      X 
Caigudes per persones a l’interior de la 
rasa (manca de senyalització) X    X   X    X X 
Atrapament de persones amb els equips 
de les màquines (amb la cullera al 
treballar refinant) 

X   X   X      X 

Cops per objectes despresos X    X   X     X 
Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors X   X   X      X 
Estrès tèrmic (generalment per alta 
temperatura) X   X   X      X 
Soroll ambiental X   X   X      X 
Pols ambiental  X  X    X     X 

Figura 4. Riscos en l’excavació de terres a màquina en rases. 
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Activitat: Instal·lació de canonades 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda d’objectes  X   X    X    X 
Cops per objectes despresos en 
manipulació manual X   X   X      X 
Caigudes de persones per qualsevol 
causa X    X   X     X 
Caigudes de persones per caminar per 
les proximitats d’una rasa  X   X    X   X X 
Enfonsament de les parets de la rasa X     X    X   X 
Interferències amb conduccions 
subterrànies  X    X    X   X 
Sobre esforços (romandre en postures 
forçades) X   X   X      X 
Estrès tèrmic X   X   X      X 
Trepitjades sobre terrenys irregulars o 
sobre materials X   X   X      X 
Talls per manejament d’eines de paleta i 
peces ceràmiques X   X   X      X 
Dermatitis per contacte amb el ciment X   X   X      X 
Atrapament entre objectes X    X   X     X 
Caiguda de canonades sobre persones 
per qualsevol causa X     X    X    
Atrapament per qualsevol causa X     X    X   X 
Pols X   X   X      X 
Projecció violenta de partícules X    X   X     X 
Sobre esforços (pendoleig de la càrrega a 
braç, carregar tubs a l’esquena  X   X    X    X 

Figura 5. Riscos en la instal·lació de canonades. 

Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda diferent nivell per qualsevol 
causa X   X    X      
Sobre esforços per manejament 
d’objectes pesats  X  X     X    X 
Caigudes a nivell o des d’escassa alçada X   X   X      X 
Atrapament entre peces pesades X   X   X      X 
Talls per manteniment d’eines o peces 
metàl·liques X   X   X      X 

Figura 6. Riscos en la recepció de maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Activitat: Replens de terres en general 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de material des de les cases 
dels vehicles per sobrecolmatació  X  X    X     X 
Caigudes de persones des de les capses 
o carrosseries dels vehicles X    X   X     X 
Atropellament de persones  X   X    X    X 
Bolcada de vehicles durant descàrregues 
en sentit de retrocés X     X   X     
Accidents per conducció sobre terrenys 
embassats sobre fangars X   X   X       
Vibracions sobre les persones  X   X    X     
Soroll ambiental i puntual  X  X    X     X 
Abocaments fora de control, en el lloc no X    X   X      
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adequat amb arrossegaments o 
despreniments 
Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 

Figura 7. Riscos del replenat de terres en general. 

Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda a diferent nivell per qualsevol 
causa X    X   X    X X 
Atrapament de membres X    X   X     X 
Dermatitis X   X   X      X 
Afeccions neumàtiques X   X   X      X 
Soroll ambiental i puntual  X  X    X     X 
Projecció de gotes de formigó als ulls X    X   X     X 
Sobre esforços  X   X  X  X    X 

Figura 8. Riscos de l’abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

5.2.- Riscos per oficis que intervenen 
Activitat: Obres de paleta 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones de d’altura X    X   X    X X 
Caiguda de persones al mateix nivell X    X   X     X 
Caiguda d’objectes sobre les persones X    X   X     X 
Cops conta objectes  X  X    X     X 
Talls i cops en mans i peus pel 
manejament d’objectes ceràmics o de 
formigó i eines manuals 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules als ulls o 
altres parts del cos  X   X    X    X 
Talls per utilització de màquines eina X    X   X     X 
Afeccions de les vies respiratòries 
derivades dels treballs realitzats en 
ambients saturats de pols 

X    X   X     X 

Sobre esforços X    X   X     X 
Electrocució  X    X   X   X X 
Atrapament pels medis d’elevació i 
transport de carregues a ganxo X    X   X      
Els derivats de l’ús de medis auxiliats X   X   X      X 
Dermatitis per contacte amb el ciment X   X   X      X 
Soroll  X  X    X     X 

Figura 9. Riscos per obres de paleta. 

Activitat: Electricistes 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 
Talls a les manes pel manejament de 
màquines i eines manuals X    X   X     X 
Cops en membres per objectes o eines  X  X    X     X 
Atrapament de dits enter objectes 
pesats en manutenció o braç  X   X    X    X 
Trepitjades sobre objectes punxants, 
lacerants o tallants  X  X    X     X 
Contactes amb energia elèctrica  X   X    X   X  

Figura 10. Riscos dels electricistes. 
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Activitat: Fusters 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones de d’altura X    X   X    X X 
Caiguda de persones al mateix nivell X    X   X     X 
Trepitjades sobre fragments de fusta 
solta X    X   X     X 
Talls i erosions a les mans X   X   X      X 
Cops per sustentació i transport a 
espatlla de taules de fusta X   X   X      X 
Trepitjades sobre objectes punxants  X   X    X   X X 
Talls per manejament de la serra circular  X   X    X    X 
Soroll ambiental i directe  X   X    X    X 
Projecció violenta de partícules o 
fragments  X   X    X    X 
Contacte amb energia elèctrica  X   X    X   X  
Sobre esforços  X  X    X     X 

Figura 11. Riscos dels fusters. 

5.3.- Riscos per medis auxiliars a utilitzar 
Activitat: Escales de mà 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de material a nivell X    X   X      
Caigudes a diferent nivells X     X   X     
Caiguda per trencament dels elements 
constituents de l’escala X    X   X      
Caiguda per lliscament degut a 
recolzament incorrecte X    X   X      
Caiguda per bolcada lateral per 
recolzament sobre una superfície 
irregular 

 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a 
efectes ocults X     X    X    
Els derivats dels usos inadequats o del 
muntatge perillosos X     X     X   

Figura 12. Riscos per l’ús d’escales de mà. 

5.4.- Riscos per la maquinària a intervenir 
Activitat: Camió de transport de materials 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos inherents als treballs realitzats en 
la seva proximitat  X   X   X    X  
Atropellament de persones per: 
maniobres en retrocés, absència de 
senyalista, errors de planificació 

 X   X    X     

Xocs a l’entrar i sortir de l’obra 
maniobres en retrocés, absència de 
senyals, errors de planificació 

X    X   X      

Bolcada del camió per: superar 
obstacles, forts pendents, mitges 
vessants 

X    X   X      

Caigudes des de la capsa al sòl X    X   X      
Projecció de partícules per vent o 
moviment de càrrega X     X   X     
Atrapament entre objecte  X   X    X     
Atrapament (tasca de manteniment)  X   X    X    X 
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Contacte amb la corrent elèctrica X    X   X    X X 
Figura 13. Riscos relacionats amb el camió de transport de materials. 

Activitat: Camió grua 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament de persones per: 
maniobres en retrocés, absència de 
senyalista, errors de planificació 

X    X   X      

Contacte amb la corrent elèctrica X             
Bolcada del camió per: superar 
obstacles, forts pendents, mitges 
vessants 

X    X   X      

Atrapament (càrrega i descàrrega) X    X   X      
Cops per objectes  X   X    X     
Caigudes per pujar o baixar a la zona de 
comandaments per llocs imprevistos  X   X    X     
Despreniment de la carrega per eslingat 
perillós X     X   X     
Cops per la carrega a paraments verticals 
o horitzontals durant les maniobres de 
servei 

X    X   X      

Soroll  X  X   X      X 
Figura 14. Riscos relacionats amb el camió grua. 

Activitat: Pala carregadora sobre orugues 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos inherents als treballs realitzats en 
la seva proximitat  X   X   X    X  
Atropellament de persones per: 
maniobres en retrocés, absència de 
senyalista, errors de planificació 

 X   X    X    X 

Atrapament (càrrega i descàrrega) X    X   X     X 
Soroll  X  X   X      X 

Figura 15. Riscos relacionats amb la pala carregadora sobre orugues. 

Activitat: Camió cuba formigonera 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament de persones per: 
maniobres en retrocés, absència de 
senyals, errors de planificació 

 X   X    X     

Col·lisió amb altres màquines de 
moviment de terres per: absència de 
senyals, manca de visibilitat, 
senyalització insuficient o absència de 
senyalista 

X    X   X      

Bolcada del camió per: superar 
obstacles, forts pendents, mitges 
vessants 

X    X   X      

Caiguda a interior de rasa X    X   X      
Caiguda de persones des del camió  X   X   X      
Cops pel manejament de canaletes  X   X    X     
Caiguda d’objectes sobre el conductor 
durant les operacions d’abocament o 
neteja 

X     X   X     

Cops pel cubilote del formigó durant les 
obres de servei 

 X   X    X     
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Atrapament durant el desplegament, 
muntatge i desmuntatge de canaletes 

 X   X    X     

Risc d’accident per estacionament en 
voreres i vies urbanes 

 X   X    X    X 

Figura 16. Riscos relacionats amb el camió cuba formigonera. 

Activitat: Compressor 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos del transport intern              
Bolcada X    X   X      
Atrapament de persones X    X   X     X 
Caiguda per terraplè X    X   X      
Despreniment i caiguda durant 
el transport en suspensió X     X    X    
Sobre esforços X    X  X       

Riscos del compressor en servei              
Soroll  X  X   X       
Trencament de la mànega de 
pressió X    X   X      
Emanació de gasos tòxics per 
escapament del motor  X   X    X     
Atrapament durant operacions 
de manteniment X    X   X     X 
Risc catastròfic: utilitzar el braç 
com grua X    X    X   X  
Bolcada de la màquina  X    X   X      
Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant les 
maniobres en càrrega 

X    X    X     

Figura 17. Riscos relacionats amb el compressor. 

Activitat: Martell neumàtic, trencadors, foradadors 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Vibracions en membres i òrgans interns  X   X    X    X 
Soroll puntual  X   X    X    X 
Soroll ambient  X   X    X    X 
Pols ambiental  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes i partícules  X   X    X    X 
Sobre esforços  X   X    X    X 
Trencament de  la mànega de servei 
(efecte fuet) X    X   X     X 
Contactes amb l’energia elèctrica de 
línies soterrades X     X    X  X X 
Projecció d’objectes per començar el 
treball després de deixar clavat el 
martell al lloc 

 X   X    X     

Figura 18. Riscos relacionats amb el martell neumàtic, trencadors, foradadors. 

 

Activitat: Taula de serra circular per a fusta 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Talls amb el disc  X   X    X   X X 
Abrasions  X   X    X   X X 
Atrapaments per falta de la carcassa de  X   X    X    X 
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protecció 
Projecció violenta de partícules i 
fragments X    X  X      X 
Sobre esforços X   X   X      X 
Emissió de pols de fusta  X  X    X     X 
Soroll  X  X    X     X 
Contacte amb energia elèctrica  X   X    X   X  
Trencament del disc de tall per 
reescalfament X     X    X  X  

Figura 19. Riscos relacionats amb la taula de serra circular per a fusta. 

Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll  X  X   X      X 
Atrapament pel picó X   X   X      X 
Cops pel picó X   X   X      X 
Vibracions pel funcionament del picó  X  X    X     X 
Explosio X    X   X      
Màquina en marxa fora de control X    X   X     X 
Projecció violent d’objectes X    X   X     X 
Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 
Estrés tèrmic X   X   X      X 
Insolació X   X   X      X 
Sobre esforços X   X   X      X 

Figura 20. Riscos relacionats amb picons mecànics per a compactació de terres. 

Activitat: Pistola automàtica de clavament de claus 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Impactes acústics derivats de l’alt nivell 
sonor del disparament pel que la 
manega i per al personal del seu entorn 
proper 

 X   X    X    X 

Disparament inapropiat sobre les 
persones o les coses X     X   X     
Disparament a tercers per creuament 
total del clau a traves de l’element a 
rebre el disparament 

X    X   X      

Els derivats de la manipulació dels 
cartutxos d’impulsió X    X   X      
Projecció violenta de partícules X    X   X     X 
Sobre esforços X   X   X      X 
Soroll  X   X   X    X  

Figura 21. Riscos relacionats a la pistola automàtica de clavament de claus. 

Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa X    X   X      
Lliscament lateral o frontal de la 
màquina X    X   X      
Màquina en marxa fora de control X     X   X     
Bolcada de la màquina X     X   X   X  
Caiguda de la màquina a rases X     X   X     
Caiguda per pendents X     X   X     
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Bolcada de la màquina per circulació 
amb el culler elevat o carregat X     X   X     
Xoc contra altres vehicles X   X     X     
Contacte amb les línies elèctriques 
aèries o soterrades X    X     X  X X 
Interferències amb infraestructures 
urbanes              
Desploms de les parets de les rases  X   X    X   X  
Incendi X    X   X     X 
Cremades X    X   X     X 
Atrapament  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes X    X   X     X 
Caiguda de persones des de la màquina  X   X    X    X 
Cops  X   X    X    X 
Soroll propi i ambiental X   X    X     X 
Vibracions  X   X    X    X 
Els riscos derivats dels treballs realitzats 
en ambients saturats de pols X   X    X     X 
Estrès tècnic per cabies sense calefacció 
ni refrigeració  X  X     X    X 
Caigudes al mateix nivell X    X   X     X 
Projecció violenta de fragments de 
terreny  X   X    X    X 
Sobre esforços X   X   X      X 

Figura 22. Riscos relacionats a la retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Activitat: Foradador elèctric portàtil 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços X   X   X      X 
Contacte amb l’energia elèctrica  X   X    X   X  
Erosions a les mans X   X   X      X 
Talls X   X   X      X 
Cops al cos i ulls X    X   X     X 
Els derivats del trencament de la broca X    X   X     X 
Pols  X  X    X     X 
Caigudes al mateix nivell  X  X    X     X 
Soroll  X  X    X     X 
vibracions  X  X    X     X 

Figura 23. Riscos relacionats amb el foradador elèctric portàtil. 

5.5.- Riscos per les instal·lacions de l’obra 
Activitat: Instal·lació elèctrica provisional de l’obra 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 
Caigudes a diferent nivell  X   X    X   X X 
Contactes elèctrics directes  X   X    X   X X 
Contactes elèctric indirectes  X   X    X    X 
Trepitjades sobre materials solts X   X   X      X 
Punxades i talls X   X   X      X 
Sobre esforços X   X   X      X 
Talls i erosions per manipulació de guies X   X   X      X 
Talls i erosions per manipulació amb les 
guies i els cables X   X   X      X 
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Incendi X    X  X X    X X 
Figura 24. Riscos de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

5.6.- Riscos de les instal·lacions provisionals de l’obra 
Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions 

provisionals per als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics 

Nom del perill indicat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament entre objectes durant 
maniobres de càrrega i descarrega dels 
mòduls metàl·lics 

X    X   X     X 

Cops per penduleig X    X   X     X 
Projecció violenta de partícules als ulls X   X   X      X 
Caiguda de carrega per eslingat perillós X    X   X     X 
Dermatitis per contacte amb el ciment X   X   X      X 
Contactes amb l’energia elèctrica  X   X   X    X X 

Figura 25. Riscos en el muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions 
provisionals per als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del 
tall a la instal·lació de les canonades, així com el canvis que pateixin en la seva periodicitat. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel 
Contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica 
durant la realització de l’obra. 

5.7.- Riscos per al manteniment posterior 
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, 

degut a què el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per 
al seu treball. 

En termes generals es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i 
prendre les mesures de protecció individual adequades. 

Com a prevenció col·lectiva, durant el manteniment posterior del construït es cuidarà 
la senyalització de la zona de treball. 

Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis 
de protecció individual com són els guants, vestits impermeables i màscares. És important que 
la professionalitat dels treballadors sigui evident i que aquests tinguin uns costums de treball 
que facin reduir els sinistres de forma important. 

5.8.- Riscos de danys a tercers 
Els deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit de vianants i rodat a la 

proximitat de l’obra. Els derivats de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de 
materials. A més, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i 
vehicles. 
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6.- Mitjans per a l’eliminació i prevenció de riscos 

6.1.- Proteccions col·lectives a utilitzar en l’obra 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja 

la construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

6.1.1.- En excavació i moviment de terres 
 Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 
 Barana de limitació i protecció. 
 Cinta d’abalisament. 
 Entibacions per a rases. 
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
 Baranes. 
 Senyals de tràfic. 
 Senyals de seguretat. 
 Detectors de corrents erràtiques. 
 Marquesines o passadissos de seguretat 
 Regat de pistes. 
 Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

6.1.2.- En transport, abocament, estesa i compactació 
 Tanques de limitació i protecció. 
 Barana d’abalisament. 
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
 Senyals de tràfic. 
 Senyals de seguretat. 
 Regat de pistes. 

6.1.3.- En formigons 
 Il·luminació d’emergència. 
 Passadís de seguretat. 
 Barana de limitació i protecció. 
 Cinta d’abalisament. 
 Senyals de seguretat. 
 Baranes. 
 Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

6.1.4.- En riscos elèctrics 
 Interruptors diferencials. 
 Preses de terra. 
 Transformadors de seguretat. 
 Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

6.1.5.- En incendis 
 Extintors portàtils. 
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A les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. Hauran de 
senyalitzar-se les conduccions elèctriques i les de l'aigua. 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i 
senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran 
d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, 
hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 

A les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària la part més sortint 
de la qual pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una 
presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una 
pica ben humida. 

Si la línia té més de 25 KV, la proximitat màxima serà de 6 m. 

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mesures, independentment de la 
seva correcció si procedís. 

6.2.- Proteccions individuals 
De l’anàlisi de riscs efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut 

resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscs intrínsecs de les activitats 
individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. 

Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat: 

 Cascos: Per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 
 Peces reflectants. 
 Botes de seguretat de lona (classe III). 
 Botes de seguretat de cuir (classe III). 
 Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 
 Guants de cuir. 
 Guants de goma. 
 Guants de soldador. 
 Guants dielèctrics. 
 Faixa contra les vibracions. 
 Cinturó de seguretat de subjecció. 
 Cinturó de seguretat de caiguda. 
 Cinturó antivibratori. 
 Armilla reflectant. 
 Màscara antipols. 
 Canellera contra les vibracions. 
 Ulleres contra impactes i antipols. 
 Protectors auditius. 
 Maniguets de cuir. 
 Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 
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6.3.- Prevenció específica 

6.3.1.- Atropellaments per màquines o vehicles 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones 

i evitar riscs. 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les 
màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els 
desviaments i els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que 
sigui necessari. 

6.3.2.- Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa 

vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció 
Facultativa de l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 
aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

6.3.3.- Pols per circulació, vent, etc. 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna 

d'aigua. 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

6.3.4.- Atrapaments 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 

indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat 
de seguretat. 

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 
protegides. 
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6.3.5.- Caigudes a diferent nivell 
S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors 

d'excavacions, etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament. 

6.3.6.- Caigudes al mateix nivell 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Per al creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els 
accessos a cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de 
cinturó de seguretat. 

6.3.7.- Caigudes d'objectes 
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 

d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de 
terra. 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin 
la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 

6.3.8.- Electrocucions 
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja 

sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor 
diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de 
presa de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

6.3.9.- Projecció de partícules 
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

 En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
 Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
 Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

6.3.10.- Incendis-Explosions 
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 

serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 
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6.3.11.- Vibracions, lumbàlgies 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 

operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibratori. 

6.3.12.- Punxades i talls 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 

treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

6.3.13.- Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, 

s'utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

6.3.14.- Sorolls 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 

6.3.15.- Ensorraments d'excavacions 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal 

d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i 
efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció 
Facultativa. 

6.3.16.- Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els 

operaris utilitzaran caretes. 

6.3.17.- Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants. 

Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 

6.4.- Senyalització dels riscos 
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una 

senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva 
finalitat. 

6.4.1.- Senyalització dels riscos del treball 
Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, 

es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 
existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 
d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 
mode informatiu. 
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 Advertència risc elèctric 
 Banda d’advertència de perill 
 Prohibit el pas a vianants 

6.4.2.- Senyalització vial 
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la 

presència o veïnat del trànsit rodat. En conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna 
senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. El 
perill de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. 

La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

 Con d’abalisament TB-6 
 Piquets d’abalisament. TB-7 
 Balisa de cantó dret. TB-8 
 Balisa de cantó esquerre. TB-9 
 Captafaros. TB-10. 
 Garlanda de plàstic TB-13 
 Llum ambre alternativament intermitent. TL-3 
 Línia de llums grogues fixades TL-7. 
 Cascada en línia de llums grogues TL-8. 
 (manual) Bandera vermella. TM-1 
 Prioritat al sentit contrari. TR-5. 60 cm. 
 Entrada prohibida. TR-101. 60 cm. 
 Limitació d’amplada. TR-204. 60 cm. 
 Prohibit l’estacionament. TR-308. 60 cm. 
 Distància començament/fi de perill TS-800. 
 Triangular perill TP-15a*. 'ressalt' 60 cm. 
 Triangular perill TP-17. 'estretament de la calçada' 60 cm. 
 Triangular perill TP-18. 'obres' 60 cm. 
 Triangular perill TP-25. 'circulació 2 sentits' 60 cm. 
 Triangular perill TP-30. 'esglaó lateral' 60 cm. 

6.5.- Formació i informació en seguretat i salut 
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs 

a utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, 
de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva 
activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de 
les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris per a la seva 
protecció. 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de 
seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen 
de complir-les. 
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Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix 
perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill 
per si mateix i per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les 
normes necessàries per garantir el citat fi. 

6.6.- Serveis comuns 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, 
escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 

6.7.- Serveis sanitaris i primers auxilis 

6.7.1.- Reconeixement mèdic 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 
potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

6.7.2.- Farmaciola 
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

6.7.3.- Assistència a accidentats 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 

traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i 
direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid 
transport dels accidentats als centres d'assistència. 

6.8.- Prevenció de riscs de danys a tercers 
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. 

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de 
vehicles. 
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7.- Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars 
Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal·lacions 

provisionals per a l’ús dels treballadors. 

Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls 
metàl·lics prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 

Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si té 
la suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però digne. El 
plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixin les característiques tècniques 
d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles 
desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 

Amb referència a les escomeses provisionals s’instal·laran les necessàries segons les 
condicions d’infraestructura que ofereix el lloc de treball per a les escomeses elèctrica, d’aigua 
potable i desguassos, no presenten problemes d’amidament per a la prevenció de riscos 
laborals. 

8 Sistema projectat per a la prevenció 

8.1 Sistema decidit per al control del nivell de seguretat i salut, i 
documents de nomenaments 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les 
condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut. 

El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels 
mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques i 
particulars. 

La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla 
d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 

El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 

 1° Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem que es 
defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 

 2° Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual 
utilitzats, ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui 
amidar les quantitats rebutjables. 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, 
el Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i 
ser coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del 
Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà 
tant als contractistes com als subcontractistes): 

 Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
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 Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
 Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho 

requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars. 
 Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van a 

realitzar. 
 Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en 

matèries de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la 
que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 

8.2.- Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 

8.2.1.- Local farmaciola de primer auxilis 
Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és 

necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primers 
atencions sanitàries als possibles accidentats. 

El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i 
particulars de seguretat i salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 

A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haurà de constar la 
ubicació, així com la dotació de dita farmaciola. 

8.2.2.- Medicina Preventiva 
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 

reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els 
preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment 
aquest compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell per a aquesta 
obra. 

Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en 
matèria d’accidents i assistència sanitària. 

8.2.3.- Evacuació d’accidentats 
L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista 

mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà 
exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec de condicions 
tècniques i particulars. 

9.- Pressupost de seguretat i salut 
El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de 11.933,89€, (onze mil nou-

cents trenta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims). 
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10.- Documents del present document de seguretat i salut 
El present document de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 

 DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 
 DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 
 DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 
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1.- Materials 

1.1.- Materials per a proteccions individuals, col·lectives, implantació i 

assistència tècnica 

1.1.1.- Materials per a proteccions individuals 

1. Elements que contempla el plec: 

B1411111,B1421110,B1423230,B142AC60,B1432012,B1441201,B1442012,B144A103,B145

2210,B1456821,B1459630,B1461110,B146P470,B1471101,B1474600,B147RA00,B1481131,B1

482111,B1483132,B1487350,B1488580,B1489580,B148C580. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 

riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 

accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Proteccions del cap 

 Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

 Proteccions per a l’aparell auditiu 

 Proteccions per a l’aparell respiratori 

 Proteccions de les extremitats superiors 

 Proteccions de les extremitats inferiors 

 Proteccions del cos 

 Protecció del tronc 

 Protecció per treball a la intempèrie 

 Roba i peces de senyalització 

 Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

 La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat física del treballador 

 Es equips dels serveis de socors i salvament 

 Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l’ordre 

 Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

 El material d’esport 

 El material d’autodefensa o de dissuasió 

 Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 

de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 

previsible resistència física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 

control que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i 

manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 

condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència 

de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 

d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 

seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part 

les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 

complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 

d'ulls i oïdes. 

 Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 

d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  

barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides 

dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre 

ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis 

de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent 

similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

 Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 

lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

 Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 

calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir 

de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 

perforar-se 

 S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 

se’ls hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 

material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 

fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no 

estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
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 Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris 

posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 

altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 

transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

 Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 

l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 

resistència i eficàcia. 

 Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 

d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran 

de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 

a una millor ventilació. 

 Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 

protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent. 

 Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

 En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

 Pantalla abatible amb arnès propi 

 Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

 Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

 Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 

proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 

haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en 

previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 

reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 

equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 

preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 

l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

Vidres de protecció: 

 Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 

(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 

altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions 

incidents. 

 En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, 

el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus 

sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

 Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

 S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

 Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

 Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 

neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 

 En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin 

l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 

portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 

correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 

maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 

al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 

crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 

etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 

fabricats. 
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Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 

amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 

calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el 

cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 

tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 

de terres i realització  d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 

acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual 

introducció de partí cules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 

cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 

materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

 Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 

apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 

 Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el 

més reduïda possible. 

 Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 

lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 

 Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 

subjectes mitjançant reblons. 

 La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 

La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 

compliran les següents característiques:  

 Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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 Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

 Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

 Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 

l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 

següents característiques:  

 Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

 Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

 Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

 Facilitat d’aireació. 

 Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

 

3. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 

relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades 

pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat 

de la forma següent: 

 La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 

sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar 

adversament al beneficiari de la seva utilització. 

 Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 

consonància amb la protecció adequada. 

 Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 

rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

 El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de 

garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en 

compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui 

adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 

com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 

s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

 L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 

eficàcia del seu disseny. 

 Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
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 La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 

control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

 Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 

suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de 

l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

 Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 

tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  

com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva 

utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 

773/1997, de 30 de maig. 

 Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 

l’apartat anterior. 

 Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 

actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 

existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les 

condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de 

les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en 

les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 

propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 

treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 

bastides i demolició. 

 Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 

torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

 Obres en foses, rases, pous i galeries. 

 Moviments de terra i obres en roca. 

 Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments 

de runes. 

 Utilització de pistoles fixaclaus. 

 Treballs amb explosius. 

 Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

 Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 
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 Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 

de: 

 Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

 Acció de pols i fums. 

 Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

 Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

 Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

 Enlluernament 

Protecció de la cara: 

 Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

 Treballs de perforació i burinat. 

 Talla i tractament de pedres. 

 Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

 Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

 Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

 Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 

 Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

 Activitats en un entorn de calor radiant. 

 Treballs que desprenen radiacions. 

 Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

 Treballs de percussió. 

 Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 

riscos: 

 Pols, fums i boires. 

 Vapors metàl·lics i orgànics. 

 Gasos tòxics industrials. 

 Monòxid de carboni. 

 Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, 

aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Treballs de soldadura. 

 Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

 Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 

treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

 Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

 Treballs en bastides 

 Obres de demolició d’obra grossa 

 Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat 

 Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

 Obres d’ensostrat 

 Treballs d’estructura metàl·lica 

 Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

 Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

 Treballs de transformació de materials lítics 

 Manipulació i tractament de vidre 

 Revestiment de materials termoaïllants 

 Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

 Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

 Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 

masses en fusió: 

 Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 

següents activitats:  
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 Treballs en bastides. 

 Muntatge de peces prefabricades. 

 Treballs en pals i torres. 

 Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 

activitats: 

Peces i equips de protecció: 

 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 

 Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

 Manipulació de vidre pla. 

 Treballs de rajat de sorra. 

 Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

 Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

 Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 

cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

 Treballs de soldadura. 

 Treballs de forja. 

 Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Treballs de muntatge elèctric 

 Treballs de manteniment elèctric 

 Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 

etiquetats amb les següents dades: 
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 Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 

autoritzat. 

 Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

 Designació de la talla. 

 Número de la norma EN específica. 

 Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 

i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 

com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 

partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que 

hagi estat o no utilitzat. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 

que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 

de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 

que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 

Industria y Tecnología. 

 

1.1.2.- Materials auxiliars per a seguretat i salut 

1.1.2.1.- Materials bàsics auxiliars per a seguretat i salut 

1. Elements que contempla el plec: 

B1Z0D230,B1Z09000,B1Z0B700,B1Z0A600. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

 Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

 Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

 En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
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 En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

 En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

 En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

 Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

 Amplària nominal:  ± 2 mm 

 Gruix: 

Classe Gruix nominal (mm) 

 <50 50 a 75 >75 
 Tolerància (mm) 

T1 ±3 ±4 +6,-3 
T2 ±2 ±3 +5,-2 
T3 ±1,5 ±1,5 ±1,5 

Figura 1.  Toleràncies dels taulons de fusta. 

 Fletxa:  ± 5 mm/m 

 Torsió:  ± 2° 

 

 

3. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1.1.2.2.- Materials auxiliars d’estructures per a seguretat i salut 

1. Elements que contempla el plec: 

B1Z4501A. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

  Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a 

mida o treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR , S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

 Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 

10025-2 

 Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

 Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

 Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, 

segons UNE-EN 10025-2 

 Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la 

corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

 Amb soldadura 

 Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 

 Una capa d'emprimació antioxidant 

 Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 

determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament següents: 
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 Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

 Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  

UNE-EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes: 

 Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

 Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

 Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

 Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

 Perfil T:  UNE-EN 10055 

 Rodó:  UNE-EN 10060 

 Quadrat:  UNE-EN 10059 

 Rectangular:  UNE-EN 10058 

 Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 

normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

 Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

 Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

 Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

 Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament del producte de 

partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 
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Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n: 

 Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

 Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

 Per arc submergit amb fil/filferro 

 Per arc submergit amb elèctrode nu 

 Per arc amb gas inert 

 Per arc amb gas actiu 

 Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

 Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

 Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

 Per arc de connectors 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 

seques i lliures de condensacions. 

S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 

superfície d’acer. 

S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 

 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 

L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals 

estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 

d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 

preescalfament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base. 
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No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han 

d’eliminar de cada passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits 

establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o 

d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet 

l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 

El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 

mm. 

Toleràncies de fabricació: 

 En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

 En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 

vinclament local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
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El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a 

calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

 En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

 En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar 

col·locades de la forma següent: 

 Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

 Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonat sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonat, o amb la perforació o 

punxonat de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques p articulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat 

de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
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Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 

després del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 

s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de 

fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb 

el que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 

fer cicles addicionals de collat. 

S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 

 Mètode de la clau dinamomètrica. 

 Mètode de la femella indicadora. 

 Mètode convinat. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin 

les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

 En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

 En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de 

la peça. 
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No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 

8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats 

pel fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 

s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 

del recipient. 

Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l’escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 

tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 

segons correspongui. 

S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o 

purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 

 

3. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
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Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 

directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents: 

 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

  Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 

1: Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 

2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero 

no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 

aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 

suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 

reglas para edificación. 
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OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Acero. 

 

6. Condicions de control de recepció: 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER 

LAMINAT I PERFILS D’ACER BUITS: 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

 El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

 Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per 

colades) i, si és aplicable, la mostra 

 El nom del fabricant o la seva marca comercial 

 La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

 Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o 

en la secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta 

adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i 

formigó:   

 Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 

producte acompanyat per:  

 El número d’identificació de l’organisme de certificació 
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 El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

 Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 

 El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

 Referència a la norma EN 10025-1 

 Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

 Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

 Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies 

dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

 Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 

10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER 

CONFORMATS: 

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 

contingui la següent informació: 

 Dimensions del perfil o número del plànol de disseny 

 Tipus i qualitat de l’acer 

 Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si 

es requereix, el marcatge CE 

 Nom o logotipus del fabricant 

 Codi de producció 

 Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 

 Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un 

text clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

 La designació abreujada 

 El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

 En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el 

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 

subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats 

conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta 

adherida al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 

marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 

qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 

geomètriques com a mínim  sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del 

material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció  ha de complir les següents 

condicions: 

 Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 

 Procedència de fabricant 

 Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 

següents: 

 Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per 

lot. 

 Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

 En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents 

assaigs: 

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
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- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

 En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 

assaigs: 

- Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

 En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-

EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació: 

 Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i 

assaig a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una 

radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó 

està totalment ple de material d’aportació. 

 Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

 Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció  segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els 

criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 

seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s’aplicarà la  UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 

 Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

 Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 

productes originals, així com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 

UNE-EN 10219-1  seguint els paràmetres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 

marcats adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig 

alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 

irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà  nul i caldrà repetir-

lo correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 

s’està  assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 

d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 

rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins 

a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 

rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 

resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 

SOLDADES: 

El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la 

zona d’influència de la soldadura. 

1.1.2.3.- Materials auxiliars per a la calefacció per a seguretat i salut 

1. Elements que contempla el plec: 

B1ZE2400. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

Radiadors elèctrics d'infraroigs per a funcionar amb corrent monofàsic, de fixació mural o 

portàtil amb potes i orientable. 

Ha d'estar format per: 

 Una estructura d'acer comercial amb un o dos tubs de quars suportats pels extrems i 

amb una resistència calefactora metàl·lica a l'interior 

 Interruptor d'engegada de palanca o de cordó 
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 Cable de connexió i clavilla amb connexió a terra, o possibilitat de connectar-li el 

conductor de terra 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 

Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin 

cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui 

donar durant el funcionament normal. 

Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i propagació 

del foc. 

El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excessiu i la seva rigidesa dielèctrica ha de ser 

l'adequada. 

No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, 

esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de 

reblert. 

No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 

Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de 

manera que no hi hagi possibilitat d'error en el muntatge. En concret, no ha de ser possible 

muntar equivocadament els interruptors o comandaments de l'aparell. 

L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra 

els contactes accidentals amb parts actives. 

Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les 

diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades 

mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals. 

Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre 

el mateix interruptor, o sobre la placa de muntatge. 

L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la 

col·locació d'interruptors en cables flexibles. 

Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i 

aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 

El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 

El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol 

característic generalment acceptat per al conductor de terra. 
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Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin 

ser retirades quan es connecten els conductors. 

Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes 

les superfí cies exteriors en contacte amb l'aire que ha de complir les següents 

característiques: 

 Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les 

condicions normals de funcionament 

 Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un 

assaig de ratllat dut a terme segons les especificacions de la norma ISO 2409 

En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum 

tòxic. 

L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la 

següent informació: 

 La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts 

 El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 

 La potència assignada, en vats o kilowatts, o la intensitat assignada en ampers 

 El nom, la marca comercial o la marca d'identificació del fabricant o venedor 

responsable 

 Identificació del model o referència del tipus 

 El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 

 Grau de protecció de l'envoltant 

 Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient. 

 

3. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com 

unes instruccions per a la seva correcta utilització. 

Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o 

suports, el fabricant ha de proporcionar un full amb les instruccions necessàries per al seu 

muntatge. 

Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la 

intempèrie. Sense contacte  directe amb el terra. 
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4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: 

Requisitos particulares para aparatos de calefacción de locales. 

1.1.2.4.- Materials per a instal·lacions elèctriques per a seguretat i salut 

1. Elements que contempla el plec: 

B1ZGW420,B1ZGM29D,B1ZGM39H,B1ZGYD10,B1ZGP220,B1ZGT000. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

 Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

 Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 

interruptors automàtics magnetotèrmics 

 Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 

adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament 

amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
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Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 

mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge 

sobre un perfil normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

 El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

 La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

 La o les tensions assignades 

 La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 

Hz 

 El corrent assignat 

 El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

 El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 

 Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 

 Esquema de connexió 

 Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components 

contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 

senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i 

llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar 

clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats 

amb la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre 

cargols, volanderes o altres parts movibles de l’interruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió  que permeti el muntatge i el desmuntatge 

sobre un perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic 

amb el que ha de treballar conjuntament. 
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No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjans diferents 

als específicament destinats a la regulació  de la intensitat diferencial residual de 

funcionament assignada o la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 

 Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

 Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han 

de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

 El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

 La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

 La o les tensions assignades 

 La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències 

diferents a 50 Hz 

 El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 

 El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

 El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 

 Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 

 Esquema de connexió 

 La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 

continues amb els símbols normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries 

plaques senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un 

lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l’ interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han 

d’estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats 

amb la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 

qualsevol altre part mòbil de l’interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

 El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

 La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

 La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

 Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si 

procedeix 
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 Temps mínim de no resposta 

 El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 

 Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

 La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 

continues amb els símbols normalitzats 

 La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els 

que estan acoblats 

 Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor 

automàtic 

 Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha 

d’haver l’esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides 

en l’apartat anterior. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 

MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi 

part  integrant de l’interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs 

diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 

normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 

desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic 

magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor. 

 

3. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 

l’interruptor.  



Projecte de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors de Garriguella. 
Plec de condicions tècniques particulars. 
 
 

35 

  

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 

análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos 

domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 

MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 

6. Condicions de control de recepció: 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

 Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació  amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits. 

 Control de la documentació tècnica subministrada. 

 Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a la intensitat del circuit. 
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 Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 

adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat  

o rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

 Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte. 

 Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

 Control de la documentació tècnica subministrada 

 Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que 

s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

 Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-

1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

 Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

 Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 

excepció de l’assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 

dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. 

L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus 

diferent o segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES 

GENERALS I SUBQUADRES: 
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Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

1.1.2.5.- Materials auxiliars per a instal·lacions de lampisteria per a seguretat i salut 

1. Elements que contempla el plec: 

B1ZJ6310. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Amb cubeta d'acer esmaltat 

 Amb cubeta d'acer galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa 

aïllant que a la vegada ha  d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador. 

Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat 

al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha de  tenir l'exterior esmaltat al foc. 

L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre 

mínim. 

Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament 

manual, un control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha 

de portar el símbol "Terra". 

Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar 

proveït de cap base d'alimentació de connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable 

flexible fixat permanentment. 

Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició  de calenta o freda 

amb un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa. 

A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una 

vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb 

l'aparell. 

 Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el 

desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
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Les parts en contacte amb l’ aigua seran de materials que no puguin contaminar-la. 

La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat 

l'acumulador en el seu lloc de treball. 

En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de 

dutxa. 

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 

La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a 

la canonada de sortida. 

Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o 

negligència. 

Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 

Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar 

a la pressió nominal. 

Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 

Temperatura de treball:  <= 98°C 

Temperatura de seguretat:  130°C 

 Pressió de treball:  <= 6 bar 

 Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 

Connexió de l'aigua:  1/2" ó 3/4" 

 

3. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 



Projecte de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors de Garriguella. 
Plec de condicions tècniques particulars. 
 
 

39 

  

5. Normativa de compliment obligatori: 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa 

a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 

2: Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992). 

UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstco y 

análogo. Parte 1: Requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991). 

UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y 

análogo. Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos 

electrodomésticos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal· lat, una placa que indiqui de 

manera indeleble: 

 Identificació del constructor 

 Model o tipus 

 Símbol del grau d'aïllament 

 Pressió nominal en bar 

 Capacitat 

 Tensió 

 Tipus de corrent elèctric 

 Potència 

 Intensitat 

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la 

norma UNE 20 305, la indicació "Termo". 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d’aigua calenta sanitària, són 

les següents: 

 Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions 

dels equips. 

 Control de la documentació tècnica subministrada. 
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 Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) 

potència calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat. 

 Verificar l’adequació d’aquestes característiques amb el projecte. 

 Control d’identificació dels materials i equips i lloc d’emplaçament 

 Verificar l’equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d’aigua centralitzat.  

 Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, 

d’acord amb el determini la DF. 

1.2.- Materials per a proteccions i senyalització 

1.2.1.- Senyalització vertical exterior 

1. Elements que contempla el plec: 

BBBA1500. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 

forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal 

gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 

circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 

seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la 

persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 

classificar-la de la següent forma: 

 Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 

provocar un perill. 

 Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
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 Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

 Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 

sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

 Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 

anteriors. 

 Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, 

de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la 

visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 

 Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 

facilita informacions complementàries. 

 Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació 

amb la seguretat i salut en el treball. 

 Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 

determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície 

lluminosa. 

 Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres 

(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i 

parts sortints d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 

utilitzar s’ han de centrar en: 

 Atraure l’atenció del destinatari. 

 Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

 Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

 Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 

 La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 

necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 

 Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 

especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs 

de referència: 

- Riscos, prohibicions i obligacions. 

- Riscos de caigudes, xocs i cops. 

- Vies de circulació. 

- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats 

perillosos. 

- Equips de protecció contra incendis. 

- Mitjans i equips de salvament i socors. 

- Situacions d’emergència. 

- Maniobres perilloses. 
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3. Condicions de subministraments i emmagatzematge: 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 

i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 

estat o no utilitzades. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
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UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 

actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 

1: Requisitos generales. 

1.2.2.- Abalisament 

1.2.2.1.- Abalisament de seguretat laboral 

1. Elements que contempla el plec: 

BBC19000,BBC1D000,BBC1KJ04,BBC1JF00. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la 

finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis 

de circulació que aquestes puguin provocar. 

 S'han considerat els elements següents: 

 Con de plàstic reflector 

 Tetràpode de plàstic reflector 

 Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

 Cinta d’abalisament reflectora o no 

 Garlanda reflectora 

 Garlanda lluminosa 

 Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

 Tanca metàl·lica, mòbil 

 Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 

 Fita 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 

garantir la bona visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRÀPODE DE PLASTIC:  
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Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva 

col·locació en posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 

L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 

permetre el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l’entorn a on va 

destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 

percepció inclús en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 

enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 

sobre el suport a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció 

de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per 

una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 

la percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 
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Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 

perjudicar el seu funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 

contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

 Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 Planor:  ± 1 mm/m 

 Angles:  ± 1 mm 

 BARRERA DE PVC: 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que 

formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 

 

3. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

CON, TETRÀPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
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Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

TANCA MÒBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 

rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 

advertencia de peligro y balizamiento. 

1.3.- Materials per a equipaments fixos 

1.3.1.- Equipaments per a personal, oficines i magatzems d’obra 

1.3.1.1.- Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra 

1. Elements que contempla el plec: 

BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2GF00. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

 Banc de fusta per a 5 persones 

 Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

 Nevera elèctrica 
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 Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

 Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 

d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment rentables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment rentables. 

Capacitat:  100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment rentables. 
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Capacitat:  100 l 

  

3. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 

exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embalatge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 

contacte directe amb el terra. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

5. Normativa de compliment obligatori 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

 

1.3.1.2.- Equipament mèdic 

1. Elements que contempla el plec: 

BQUA1100,BQUAAAA0,BQUAM000,BQUAP000. 

 

2. Definició i característiques dels elements: 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en 

el Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Farmaciola d'armari 
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 Farmaciola portàtil d'urgència 

 Material sanitari per a assortir una farmaciola 

 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

 Manta de cotó i fibra sintètica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 

utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 

Dimensions:  110 x 210 cm 

  

3. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 
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2.- Partides d’obra de seguretat i salut 

2.1.- Proteccions individuals i col·lectives en el treball 

2.1.1.- Proteccions individuals 

1. Elements que contempla el plec: 

H1411111, H1421110, H1423230, H142AC60, H1432012, H1441201, H1442012, 

H144A103, H1452210, H1456821, H1459630, H1461110, H146P470, H1471101, H1474600, 

H147RA00, H1481131, H1482111, H1483132, H1487350, H1488580, H1489580, H148C580. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 

riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 

accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Proteccions del cap 

 Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

 Proteccions per a l’aparell auditiu 

 Proteccions per a l’aparell respiratori 

 Proteccions de les extremitats superiors 

 Proteccions de les extremitats inferiors 

 Proteccions del cos 

 Protecció del tronc 

 Protecció per treball a la intempèrie 

 Roba i peces de senyalització 

 Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

 La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat física del treballador 

 Es equips dels serveis de socors i salvament 

 Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l’ordre 

 Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

 El material d’esport 

 El material d’autodefensa o de dissuasió 
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 Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu 

ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A 

tal fi hauran de: 

 Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

 Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 

treballador. 

 Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 

hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 

corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de 

la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 

treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es 

requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

 Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 

 Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 

 Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 

 Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant 

Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

 La gravetat del risc 

 El temps o freqüència d’exposició al risc 

 Les condicions del lloc de treball 

 Les prestacions del propi EPI 

 Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 

evitar-se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 

pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les 

peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 

aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 

d’utilitzar. 
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L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 

modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o 

redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, 

serà perceptiva la utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica 

d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

 Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 

treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 

bastides i demolició 

 Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 

torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

 Obres en foses, rases, pous i galeries 

 Moviments de terra i obres en roca 

 Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament 

de runes 

 Utilització de pistoles per a fixar claus 

 Treballs amb explosius 

 Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

 Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà 

quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 

de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 

adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús 

de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el 

casc (mai al seu interior). 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 

transparents o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 

 Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
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 Acció de pols i fums. 

 Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

 Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

 Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

 Enlluernament 

 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

 Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat  

 En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 

portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  

 En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 

podran ser perforades per a una millor ventilació.  

 Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 

Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent. 

 En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 

protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 

persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

 Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

 Treballs de perforació i burinat 

 Talla i tractament de pedres 

 Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

 Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

 Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

 Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius 

 Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

 Activitats en un entorn de calor radiant 

 Treballs que desprenen radiacions 

 Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 

haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en 

previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
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Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 

reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 

equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada 

"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent 

retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 

la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es 

faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

 Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o 

portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 

 En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 

metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

 Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

 Treballs de percussió 

 Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat 

establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o 

aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i 

insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-

los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 

soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 

la compatibilitat dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
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Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 

riscos: 

 Pols, fums i boires 

 Vapors metàl·lics i orgànics 

 Gasos tòxics industrials 

 Monòxid de carboni 

 Baixa concentració d’oxigen respirable 

 Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 

puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 

 Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 

desprendre’s pols 

 Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

 Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

 Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 

de fuites del fluid frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 

concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi 

poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 

que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran 

reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin 

l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 

risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les 

següents activitats: 

 Treballs de soldadura 

 Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

 Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 

maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 

al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 

crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 

etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
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Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 

fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 

treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

 Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 

encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Construcció de sostres 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció. 

 Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Construcció de sostres 

 Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

 Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 

de masses en fusió: 

- Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 

seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la 

corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 

calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el 

cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 

hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 

moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
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Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 

sense cap element metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-

se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 

llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 

vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, 

simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 

de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims 

de defensa davant d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 

l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 

de les següents activitats: 

 Treballs en bastides 

 Muntatge de peces prefabricades 

 Treballs en pals i torres 

 Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 

 Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 

lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  

 Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 

subjectes mitjançant reblons 

 La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 

 Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 

elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

 La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària 

de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
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El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el 

temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari 

amb rebut signat per part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 

activitats:  

 Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 

detergents corrosius  

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 

calent  

- Manipulació de vidre pla  

- Treballs de rajat de sorra  

- Treballs en cambres frigorífiques  

 Roba de protecció anti-inflamable:  

- Treballs de soldadura en locals exigus  

 Davantals antiperforants:  

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 

cap el cos.  

 Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 

compliran les següents condicions: 

 Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

 Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

 Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

 Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 

recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 

següents característiques: 

 Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
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 Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

 Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

 Facilitat de ventilació 

 Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Treballs de muntatge elèctric 

 Treballs de manteniment elèctric 

 Treballs d’explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 

faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 

resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 

bosses per al trasllat. 

 

3. Condicions del procés d’execució: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 

i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 

com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 

partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que 

hagi estat o no utilitzat. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
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Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 

condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 

transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 

se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 

se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 

Industria y Tecnología. 

 

2.1.2.- Proteccions col·lectives 

1. Elements que contempla el plec: 

H153A9F1. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 

associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 

energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 

conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles 

de protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

 Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
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- Protecció de forats verticals amb vela de lona 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 

taulers de fusta 

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb 

mènsula i xarxes 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre 

de fusta 

- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 

xarxa de seguretat 

- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 

perimetralment 

 Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 

- Barana de protecció a la coronació d’una excavació 

- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 

- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i 

plataforma 

- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 

malla 

- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

 Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 

sostres 

- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 

- Anellat per a escales de ma 

- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

 Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

- Pantalla de protecció front al vent 

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

 Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

 Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 

treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 

Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils 

dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i 

romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 

mantenir els SPC. 

Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 

projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC 

indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada 

amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 

totalment, s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades 

per a reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 

que comprometin l’eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 

element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 

garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, 

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 

Ha d’estar constituïda per: 

 Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

 Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

 Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

 Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements 

entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una 

empenta frontal de 1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 



Projecte de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors de Garriguella. 
Plec de condicions tècniques particulars. 
 
 

63 

  

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 

1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment 

per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 

construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u 

objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 

mm de diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 

cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 

protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de 

les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 

d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no 

haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la 

protecció. 

 

3. Condicions del procés d’execució: 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 

adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a 

tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 

projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 

adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la 

seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC 

que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 

aturat l’activitat. 
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Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes 

operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels 

seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 

preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les 

caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes 

perdin la funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti 

a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 

permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 

per sobre del terra). 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 

condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 

transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 

de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites 

de instalación. 

 

2.2.- Senyalització provisional 

2.2.1.- Senyalització vertical 

1. Elements que contempla el plec: 

HBBA1511. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 

forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 

generals: 

 La senyalització mai no elimina el risc. 

 Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 

protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
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 Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

 La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 

establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant 

en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 

hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 

indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 

objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 

enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 

únicament la consideració de plafó  indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 

i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 

d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 

“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se 

sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 

inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 

min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
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Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 

composarà, com a mínim, dels següents elements: 

 Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

 Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 

hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

 Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 

màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El 

primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 

 Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 

TR – 305) 

 Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

 Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 

resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 

km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

 Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 

fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

 Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 

“testimoni” està totalment proscrit. 

 Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 

nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 

senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 

desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 

45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 

sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
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3. Condicions del procés d’execució: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 

i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 

estat o no utilitzades. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 

actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 

1: Requisitos generales. 

 

2.2.2.- Abalisament 

1. Elements que contempla el plec: 

HBC19081,HBC1D081,HBC1KJ00,HBC1JF01. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 

desitja que siguin ultrapassats. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis 

generals: 

 L’abalisament mai no elimina el risc 

 Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 

per part dels responsables de la seguretat 

 Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 

 L’abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

 L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 

visible. 

 L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 
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CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

 No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 

corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 

suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la 

Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 

Defensa per a circulació vial. 

 Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 

abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. 

Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 

 Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 

carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

 Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 

 Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

 La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de 

senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 

els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

 Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 

 Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

 Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

 Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

 Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes 

en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran 

llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb 

circulació per ambdós costats. 

 En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, 

les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 

inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm 

d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 

3. Condicions del procés d’execució: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25 ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 

i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 

estat o no utilitzades. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

ELEMENTS AMIDATS EN M: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

 

2.3.- Instal·lacions de calefacció i ventilació 

2.3.1.- Emissors elèctrics 

1. Elements que contempla el plec: 

HE732402. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

CONDICIONS GENERALS: 
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Radiadors o convectors per a corrent monofàsic. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

 Muntat superficialment 

 Tipus moble sense muntatge especial 

 Radiadors d’infraroigs muntats sobre porta o en el sostre 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aparells tipus moble: 

 Instal·lació de l'aparell 

 Connexió al punt previst d'alimentació 

 Prova de servei 

Aparells muntats superficialment, sobre porta o en el sostre: 

 Col·locació dels suports 

 Col·locació de l'aparell 

 Connexió al punt previst d'alimentació 

 Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Cal comprovar que el termòstat es connecti o es desconnecti correctament. 

L'aparell no ha de quedar col·locat sota preses de corrent. 

APARELLS MUNTATS SUPERFICIALMENT: 

S'ha d’instal·lar l'aparell elèctric penjat al parament mitjançant els seus elements de 

muntatge. 

Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra mitjançant el 

cable d'alimentació. 

En radiadors muntats en el sostre, cal assegurar-se que sigui accessible l'interruptor de 

cordó. 

En radiadors muntats sobre porta, cal assegurar-se que no destorbi el moviment de la 

porta. 

Distància al paviment:  >= 25 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

 Nivell:  ± 2 mm 
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APARELLS TIPUS MOBLE: 

S'ha d’instal·lar l'aparell elèctric endollat al punt previst. 

 

3. Condicions del procés d’execució: 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió de la xarxa abans de procedir a la connexió. 

Els radiadors s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

Si l'aparell està preparat per a una connexió fixa amb la xarxa elèctrica, aquesta connexió 

s'ha de fer sense tensió a la línia. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: 

Requisitos particulares para aparatos de calefacción de locales. 
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2.4.- Instal·lacions elèctriques 

2.4.1.- Aparells de  protecció 

1. Elements que contempla el plec: 

HG42429D,HG42439H. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

 Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

 Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 

interruptors automàtics magnetotèrmics 

 Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 

adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament 

amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Col·locació i anivellació 

 Connexionat 

 Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. 

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals 

exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les 

condicions del paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. 

L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
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BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors 

que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors 

per a fer les connexions. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. 

L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 

MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors 

que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors 

per a fer les connexions. 

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una 

caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 

per a tal fi. 

Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’ estar feta 

amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 

 

3. Condicions del procés d’execució: 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà 

que els conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 

borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la 

DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions. 
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4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics. 

 

5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 

análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 

análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 

MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 

6. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

 Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT. 

 Verificar que el sistema de fixació es correcte 

 Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
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 Verificar la connexió dels conductors i l’absència de  derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes. 

 Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió  de 

contacte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

 Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la 

DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents: 

 Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 

 Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

 Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin 

correctament tots els circuits. 

 Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

 Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l’execució real. 

 Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 

 Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 

 Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  

arranjaments futurs -sense necessitats d’enllaços. 

 Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

 Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre. 

 Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a 

l’especificat. 
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 Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada 

cas: 

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord 

amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES 

GENERALS I SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, 

d’acord amb el determini la DF. 

 

 

2.4.2.- Elements de connexió a terra i protecció catòdica 

1. Elements que contempla el plec: 

HGD1222E. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

Elements per a formar una connexió  a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

 Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 

de proves d’ inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 

dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de 

fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 

forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 

mínim, igual a la seva longitud. 

 

3. Condicions del procés d’execució: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 
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6. Condicions de control d’execució i de l’obra acabada: 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

 Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

 Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta. 

 Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada 

a terra. 

 Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 

 Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

 Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la 

resistència adequada. 

Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 

 

2.5.- Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris 

2.5.1.- Producció d’aigua calenta sanitària 

1. Elements que contempla el plec: 

HJA26321. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o 

verticals. 
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S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

 Amb fixacions murals 

 Sobre bancades o paviment 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

 Fixació de l'aparell 

 Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 

 Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 

 Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 

mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 

L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb 

dispositius intermedis per a la seva fixació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 

pugui instal·lar i manipular. 

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb 

junt de material elàstic. 

Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les 

especificacions del seu plec de condicions. 

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

 Posició:  ± 20 mm 

 Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

 Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 

 

3. Condicions del procés d’execució: 



Projecte de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors de Garriguella. 
Plec de condicions tècniques particulars. 
 
 

82 

  

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries 

per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 

6. Condicions de control d’execució i de l’obra acabada: 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

 Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l’obra 

 Verificar l’estanqueïtat a juntes i unions dels equips amb els circuits d’aigua (prova d’ 

estanqueïtat). 

 Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i 

sortida d’aire i conducte d’evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la 

seguretat. 

 Verificar estanqueïtat dels conductes d’evacuació de fums, la pressa d’anàlisi i la 

pressa de recollida de condensats.   

 Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d’acumuladors elèctrics. 

 Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d’acumulació d’ aigua calenta i dels 

elements de seguretat. 

 Verificar el funcionament dels equips de recirculació d’aigua a instal·lacions amb 

escalfador d’aigua centralitzat. 
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 Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la 

mateixa. 

 Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels con trols i dels assaigs realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, 

d’acord amb el determini la DF. 

 

 

2.6.- Equipaments 

2.6.1.- Equipaments per a personal d’obra 

2.6.1.1.- Mòduls prefabricats 

1. Elements que contempla el plec: 

HQU1521A,HQU1A20A. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 

personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 

modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 

(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 

motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 

incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 

tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació 
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del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 

econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 

tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es 

correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb 

uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se 

de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i 

Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 

instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i 

amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 

estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 

obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i 

preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del 

seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 

d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 

casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 

susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

3. Condicions del procés d’execució: 

Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 

llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 

es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 

Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
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Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran 

per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 

propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 

l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 

volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación 



Projecte de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors de Garriguella. 
Plec de condicions tècniques particulars. 
 
 

86 

  

2.6.1.2.- Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra 

1. Elements que contempla el plec: 

HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2GF01. 

 

2. Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra,  col·locats. 

  S'han considerat els elements següents: 

 Armari amb porta, pany i clau 

 Banc 

 Nevera 

 Planxa elèctrica per escalfar menjars 

 Recipient per a recollida d’escombraries 

 Taula 

 Mirall 

 Forn microones 

 Penja-robes 

 Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Armari o penja-robes: 

 Replanteig 

 Muntatge, fixació i anivellament 

 Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 

Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula: 

 Col·locació 

 Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 

Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 

 Col·locació de l’aparell i anivellament 

 Escomesa a la xarxa elèctrica 

 Prova de servei 

 Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

Mirall: 

 Neteja i preparació del suport 

 Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 
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 Neteja final 

Pica per a rentar plats: 

 Preparació de la zona de treball 

 Col·locació de la pica a l’espai previst 

 Connexió a la xarxa d’evacuació 

 Connexió a la xarxa d’aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

ARMARI: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

 Posició:  ± 20 mm 

 Aplomat:  ± 2% 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 

L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 

La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión”.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions 

d’instal·lació del fabricant. 

MIRALL: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 

dilatacions o deformacions del suport. 

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 

Ha de quedar ben fixat al suport. 
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No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 

protecció del mirall. 

Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials 

a la cara vista ni a la posterior. 

PICA PER A RENTAR PLATS: 

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. 

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la 

reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el 

moble de suport. 

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

 Nivell:  ± 10 mm 

 Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

  

3. Condicions del procés d’execució: 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges , etc. 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 

Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 

S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb l’aparell. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
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Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 

S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, 

abans i després del seu muntatge, contra impactes. 

MIRALL: 

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 

condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació  de l'aire. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

4. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

5. Normativa de compliment obligatori: 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 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 15,000

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 10,000

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 5,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 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 10,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 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 5,000

8 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 5,000

9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

22 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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 5,000

3 HBC19081 m Cinta d'abalisament, 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 50,000

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 200,000

6 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HGD1222E 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 i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 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 15,000

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 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

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 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 1,000

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 06  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/01/15 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1421110P-2 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

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H1432012P-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H1441201P-6 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H1442012P-7 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

15,08 €

(QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

H144A103P-8 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

7,26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H1452210P-9 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H1456821P-10 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

35,10 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1459630P-11 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1461110P-12 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

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H146P470P-13 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/01/15 Pàg.: 2

H1471101P-14 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

48,59 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

H1474600P-15 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H147RA00P-16 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H1481131P-17 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1482111P-18 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1483132P-19 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1487350P-20 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H1488580P-21 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,86 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H1489580P-22 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

50,94 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H148C580P-23 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,13 €

(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

H153A9F1P-24 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

22,01 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

H16F1003P-25 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 119,20 €

(CENT DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H16F1004P-26 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 15,74 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBBA1511P-27 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,09 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

HBC19081P-28 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HBC1D081P-29 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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HBC1JF01P-30 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,83 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-31 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

HE732402P-32 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

71,34 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HG42429DP-33 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

79,24 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

HG42439HP-34 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

79,45 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HGD1222EP-35 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 i amb el desmuntatge inclòs

23,99 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HGG54001P-36 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 85,62 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

HJA26321P-37 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència
750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

254,03 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

HQU1521AP-38 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

HQU1A20AP-39 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19 €

(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HQU22301P-40 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,16 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HQU25701P-41 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

21,78 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU27902P-42 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

28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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HQU2GF01P-43 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,51 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

HQUA1100P-44 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,21 €

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

HQUAAAA0P-45 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €

(DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAM000P-46 u Reconeixement mèdic 35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HQUAP000P-47 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

L´autor del projecte

David Catalan Cuartero
Escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Barcelona, Març de 2015
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

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 0,00000 €

P-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

5,99 €

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 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

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 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

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 0,00000 €

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 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

15,08 €

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 0,00000 €

P-8 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

7,26 €

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 0,00000 €

P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,22 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,22000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

35,10 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig
avantbraç

35,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,70 €

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 0,00000 €

P-13 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

48,59 €

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 0,00000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,53 €
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B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,86 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

50,94 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

50,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,13 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 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

22,01 €

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 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,04000 €

Altres conceptes 5,34500 €

P-25 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 119,20 €

Altres conceptes 119,20000 €

P-26 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 15,74 €

Altres conceptes 15,74000 €

P-27 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,09 €

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 2,35800 €

P-28 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,26 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,17000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07080 €

Altres conceptes 1,01920 €

P-29 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,05 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07080 €

Altres conceptes 1,88920 €

P-30 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,83 €
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BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,04000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-31 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,30 €

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 0,94400 €

P-32 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

71,34 €

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
per a seguretat i salut

50,68000 €

Altres conceptes 20,66000 €

P-33 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

79,24 €

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1ZGM29D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i
salut

67,23000 €

Altres conceptes 11,66000 €

P-34 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

79,45 €

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1ZGM39H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,3 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i
salut

67,44000 €

Altres conceptes 11,66000 €

P-35 HGD1222E 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 i amb el desmuntatge inclòs

23,99 €

B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i
salut

4,04000 €

B1ZGP220 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, per a seguretat i salut

11,20000 €

Altres conceptes 8,75000 €

P-36 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 85,62 €

B1ZGT000 u Transformador de seguretat de 24 V, per a seguretat i salut 66,84000 €

Altres conceptes 18,78000 €

P-37 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència
750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

254,03 €

B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència, vertical , per a seguretat i salut

219,16000 €
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B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,60000 €

Altres conceptes 34,27000 €

P-38 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes,
1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,16 €

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 3,99000 €

P-41 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

21,78 €

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 2,39250 €

P-42 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

28,53 €

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 5,59250 €

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,51 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-44 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,21 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

119,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-46 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

L´autor del projecte

David Catalan Cuartero
Escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Barcelona, Març de 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

PRESSUPOST Data: 19/01/15 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 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 - 1)

5,97 15,000 89,55

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 10,000 59,90

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 - 3)

5,07 5,000 25,35

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,25 5,000 41,25

5 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 - 5)

19,07 10,000 190,70

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

0,69 5,000 3,45

7 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 - 7)

15,08 5,000 75,40

8 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 - 8)

7,26 5,000 36,30

9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 9)

1,22 15,000 18,30

10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 10)

35,10 5,000 175,50

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

6,74 5,000 33,70

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

5,70 10,000 57,00

13 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 13)

7,55 4,000 30,20

14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 14)

48,59 10,000 485,90

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 14,26 5,000 71,30

16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 16)

5,11 20,000 102,20

17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 17) 9,63 20,000 192,60

18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 18) 8,58 20,000 171,60

19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 19) 7,50 20,000 150,00

20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
20)

4,53 20,000 90,60

21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 21)

14,86 4,000 59,44

22 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

50,94 4,000 203,76

EUR
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23 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

7,13 4,000 28,52

TOTAL Capítol 01.01 2.392,52

Obra 01 Pressupost 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 - 24)

22,01 5,000 110,05

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 (P - 27)

21,09 5,000 105,45

3 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)

1,26 100,000 126,00

4 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)

2,05 50,000 102,50

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

6,30 200,000 1.260,00

6 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 30)

22,83 10,000 228,30

TOTAL Capítol 01.02 1.932,30

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol 03 Instal·lacions elèctriques

1 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 33)

79,24 3,000 237,72

2 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 34)

79,45 3,000 238,35

3 HGD1222E 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 i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

23,99 5,000 119,95

4 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

85,62 3,000 256,86

TOTAL Capítol 01.03 852,88

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol 04 Instal·lacions d'higiene i benestar

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de

125,90 6,000 755,40

EUR
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parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
38)

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

101,19 6,000 607,14

3 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

58,16 15,000 872,40

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

21,78 3,000 65,34

5 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 - 42)

28,53 2,000 57,06

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

54,51 7,000 381,57

7 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000
W de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

71,34 1,000 71,34

8 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer
esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

254,03 1,000 254,03

TOTAL Capítol 01.04 3.064,28

Obra 01 Pressupost 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 (P - 44)

119,21 1,000 119,21

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 45) 200,49 2,000 400,98

TOTAL Capítol 01.05 520,19

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol 06 Formació i reunions d'obligat compliment

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 46) 35,55 15,000 533,25

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
25)

119,20 1,000 119,20

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
26)

15,74 15,000 236,10

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 47) 212,00 1,000 212,00

TOTAL Capítol 01.06 1.100,55

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/01/15 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Proteccions individuals 2.392,52

Capítol 01.02  Proteccions col·lectives 1.932,30

Capítol 01.03  Instal·lacions elèctriques 852,88

Capítol 01.04  Instal·lacions d'higiene i benestar 3.064,28

Capítol 01.05  Instal·lacions mèdiques 520,19

Capítol 01.06  Formació i reunions d'obligat compliment 1.100,55

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 9.862,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.862,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 9.862,72

9.862,72

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 9.862,72

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 9.862,72

21 % IVA SOBRE 9.862,72................................................................................................... 2.071,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 11.933,89

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

onze mil nou-cents trenta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims

L´autor del projecte

David Catalan Cuartero
Escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Barcelona, Març de 2015
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1.- Introducció 
En aquest annex es presenta un recull de fotografies que pretenen mostrar tant la 

situació actual com el context de necessitat del projecte. 

2.- Recull fotogràfic 
Pou de registre existent des de el qual es projectarà el nou Tram 1: 
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Estat actual aigües avall del pou existent mostrat anteriorment: 
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Fotografia amb més detall del color de l’aigua: 
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Entrada al camí de la futura EDAR: 

 

Entrada al camí de la futura EDAR: 
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Detall de la cuneta al tram 4: 
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Arqueta existent al tram 4: 
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Detall de l’arqueta existent al tram 4: 
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Detall de la cuneta al tram 4 aigües avall de l’arqueta: 
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Final del tram 4: 
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Emplaçament de l’EDAR: 

 

Emplaçament de l’EDAR: 
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Emplaçament de l’EDAR: 

 

Punt d’abocament de l’aigua residual de l’EDAR: 
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Punt d’abocament de l’aigua residual de l’EDAR: 
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Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,67000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,67000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,67000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,67000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 19,67000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 19,67000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,33000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,67000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,34000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,34000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 17,34000 €

A013D000 h Ajudant pintor 17,34000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,34000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 15,58000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,47000 €



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 111,01000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 50,00000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,40000 €

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 15,46000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,68000 €

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

74,09000 €

B065CV0C m3 Formigó HA-30/P/10/IV de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

78,05000 €

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

48,45000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

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

30,48000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,73000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 2,18000 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2/3 mm

1,83000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,09000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat

383,20000 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 8,85000 €

B6AZ3232 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 9,37000 €



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 4

MATERIALS

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

34,60000 €

B6AZA232 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 1,8 m

32,81000 €

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2,5 mm resistent a la intempèrie 3,47000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,03000 €

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 2,11000 €

B8B15000 kg Protector hidròfug 5,26000 €

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,23000 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,36000 €

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

6,29000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 74,55000 €

BFA1J340 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

5,07000 €

BFA1M340 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

11,22000 €

BQU12111 u Transport de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb paret de
plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

107,63000 €

BR4GE214 u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,13000 €



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 77,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,47000 = 18,11700

Subtotal: 18,11700 18,11700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

Subtotal: 58,55600 58,55600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18117

COST DIRECTE 77,91617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,91617

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 80,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,47000 = 18,11700

Subtotal: 18,11700 18,11700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,30000 = 23,24250

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

Subtotal: 61,13850 61,13850



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18117

COST DIRECTE 80,49867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,49867

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

Rend.: 1,000 101,82000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,47000 = 17,29350

Subtotal: 17,29350 17,29350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 83,07240 83,07240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17294

COST DIRECTE 101,82209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,82209

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,67000 = 0,09835

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,34000 = 0,08670

Subtotal: 0,18505 0,18505

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,65162 0,65162

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00185

COST DIRECTE 0,83852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83852



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P-1 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 114,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 26,91000 = 6,99660

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 23,89000 = 6,21140

Subtotal: 13,20800 13,20800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 44,62000 = 34,35740

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,11000 = 0,80860

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 45,59000 = 34,19250

Subtotal: 69,35850 69,35850

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 85,00000 = 27,20000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

Subtotal: 31,70000 31,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19812

COST DIRECTE 114,46462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,46462

P-2 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb
protector hidròfug

Rend.: 1,000 5,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,018 /R x 17,34000 = 0,31212

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,180 /R x 19,67000 = 3,54060

Subtotal: 3,85272 3,85272

Materials

B8B15000 kg Protector hidròfug 0,255      x 5,26000 = 1,34130

Subtotal: 1,34130 1,34130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05779

COST DIRECTE 5,25181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25181
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-3 FR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40
a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GE214 u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,3 l

1,000      x 2,13000 = 2,13000

Subtotal: 2,13000 2,13000

COST DIRECTE 2,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13000

P-4 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,012 /R x 23,89000 = 0,28668

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 26,91000 = 0,10764

Subtotal: 0,39432 0,39432

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 41,32000 = 0,08264

Subtotal: 0,08264 0,08264

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,25000 = 0,00625

Subtotal: 0,00625 0,00625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 0,48912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48912

P-5 G22GRA m3 Grava fina 8-10mm col·locada i extesa Rend.: 1,000 39,35 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 G22GRG m3 Graves gruixudes Rend.: 1,000 34,14 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,58000 = 0,15580

Subtotal: 0,15580 0,15580

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,027 /R x 86,18000 = 2,32686

Subtotal: 2,32686 2,32686
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00234

COST DIRECTE 2,48500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48500

P-8 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 2,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,58000 = 0,15580

Subtotal: 0,15580 0,15580

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,030 /R x 86,18000 = 2,58540

Subtotal: 2,58540 2,58540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00234

COST DIRECTE 2,74354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74354

P-9 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,58000 = 0,62320

Subtotal: 0,62320 0,62320

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 50,00000 = 7,55000

Subtotal: 7,55000 7,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00935

COST DIRECTE 8,18255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,18255

P-10 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 11,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,58000 = 0,77900

Subtotal: 0,77900 0,77900

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 50,00000 = 10,26500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/01/15 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,26500 10,26500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01169

COST DIRECTE 11,05569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,05569

P-11 G2225721 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 18,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,58000 = 0,77900

Subtotal: 0,77900 0,77900

Maquinària

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,3585 /R x 50,00000 = 17,92500

Subtotal: 17,92500 17,92500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01169

COST DIRECTE 18,71569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,71569

P-12 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 15,58000 = 0,34276

Subtotal: 0,34276 0,34276

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 111,01000 = 1,21001

Subtotal: 1,21001 1,21001

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00514

COST DIRECTE 1,55791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55791

P-13 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat 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 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

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

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,14000 = 0,40140
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,47534 3,47534

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 0,06250 0,06250

COST DIRECTE 3,53784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53784

P-14 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 11,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,47000 = 3,29400

Subtotal: 3,29400 3,29400

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 12,27000 = 2,45400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

Subtotal: 8,50400 8,50400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04941

COST DIRECTE 11,84741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,84741

P-15 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 50,00000 = 0,90500

Subtotal: 0,90500 0,90500

COST DIRECTE 0,90500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90500

P-16 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 65,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 15,58000 = 6,85520

Subtotal: 6,85520 6,85520

Materials

B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 57,68000 = 58,83360
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 58,83360 58,83360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10283

COST DIRECTE 65,79163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,79163

P-17 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,58000 = 2,33700

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 19,67000 = 1,47525

Subtotal: 3,81225 3,81225

Materials

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

0,105      x 48,45000 = 5,08725

Subtotal: 5,08725 5,08725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05718

COST DIRECTE 8,95668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95668

P-18 G45C1DB3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/10/IV, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 102,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 15,58000 = 22,59100

Subtotal: 22,59100 22,59100

Materials

B065CV0C m3 Formigó HA-30/P/10/IV de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,020      x 78,05000 = 79,61100

Subtotal: 79,61100 79,61100
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56478

COST DIRECTE 102,76678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,76678

P-19 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,34000 = 0,17340

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,67000 = 0,19670

Subtotal: 0,37010 0,37010

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 0,83852 = 0,83852

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981

Subtotal: 0,84833 0,84833

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00555

COST DIRECTE 1,22398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22398

P-20 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,540 /R x 19,67000 = 10,62180

A0133000 h Ajudant encofrador 0,540 /R x 17,34000 = 9,36360

Subtotal: 19,98540 19,98540

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,56000 = 0,12926

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,44000 = 2,68400

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,42000 = 0,41580

Subtotal: 3,85247 3,85247

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49964

COST DIRECTE 24,33751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33751
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P-21 G4E2451L m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 27,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 15,58000 = 3,42760

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 19,67000 = 8,65480

Subtotal: 12,08240 12,08240

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

0,0116      x 101,82209 = 1,18114

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x150 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

13,125      x 1,09000 = 14,30625

Subtotal: 15,48739 15,48739

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,36247

COST DIRECTE 27,93226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93226

P-22 G6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada

Rend.: 1,000 474,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,750 /R x 20,33000 = 35,57750

A013M000 h Ajudant muntador 1,750 /R x 17,34000 = 30,34500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 19,67000 = 12,78550

Subtotal: 78,70800 78,70800

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,1355      x 80,49867 = 10,90757

B6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 383,20000 = 383,20000

Subtotal: 394,10757 394,10757
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,96770

COST DIRECTE 474,78327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 474,78327

P-23 G6A15605 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part
proporcional de pals per a punts singulars

Rend.: 1,000 25,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,370 /R x 20,33000 = 7,52210

A013M000 h Ajudant muntador 0,370 /R x 17,34000 = 6,41580

Subtotal: 13,93790 13,93790

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,040 /R x 8,40000 = 0,33600

Subtotal: 0,33600 0,33600

Materials

B6AZA232 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

0,067      x 32,81000 = 2,19827

B6AZ3232 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m

0,340      x 9,37000 = 3,18580

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

1,500      x 1,83000 = 2,74500

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,180      x 0,73000 = 3,05140

Subtotal: 11,18047 11,18047

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20907

COST DIRECTE 25,66344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,66344

P-24 G6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

Rend.: 1,000 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 19,67000 = 1,96700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,33000 = 2,03300

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,34000 = 1,73400

Subtotal: 5,73400 5,73400
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Materials

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

0,067      x 34,60000 = 2,31820

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2,35 m

0,340      x 8,85000 = 3,00900

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

2,000      x 2,18000 = 4,36000

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 77,91617 = 1,19991

Subtotal: 10,88711 10,88711

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08601

COST DIRECTE 16,70712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70712

P-25 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè
d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a
la intempèrie

Rend.: 1,000 14,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 15,58000 = 4,98560

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 19,67000 = 3,14720

Subtotal: 8,13280 8,13280

Maquinària

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 15,46000 = 2,47360

Subtotal: 2,47360 2,47360

Materials

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2,5 mm
resistent a la intempèrie

1,005      x 3,47000 = 3,48735

Subtotal: 3,48735 3,48735

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12199

COST DIRECTE 14,21574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,21574

P-26 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 17,34000 = 0,34680

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 19,67000 = 0,78680

Subtotal: 1,13360 1,13360

Materials
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B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

1,100      x 2,11000 = 2,32100

Subtotal: 2,32100 2,32100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01700

COST DIRECTE 3,47160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47160

P-27 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 23,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,58000 = 0,62320

Subtotal: 0,62320 0,62320

Maquinària

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,32000 = 0,20660

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

Subtotal: 2,16112 2,16112

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 18,38000 = 21,13700

Subtotal: 21,19950 21,19950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00935

COST DIRECTE 23,99317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,99317

P-28 G96514C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 18,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 19,67000 = 4,32740

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,58000 = 7,01100

Subtotal: 11,33840 11,33840

Materials

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 4,23000 = 4,44150
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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

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044      x 55,05000 = 2,42220

Subtotal: 6,92771 6,92771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17008

COST DIRECTE 18,43619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43619

P-29 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Rend.: 1,000 20,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 16,47000 = 0,31293

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,090 /R x 19,67000 = 1,77030

A0140000 h Manobre 0,166 /R x 15,58000 = 2,58628

Subtotal: 4,66951 4,66951

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,67000 = 0,16473

Subtotal: 0,16473 0,16473

Materials

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 14,36000 = 14,64720

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,77000 = 0,86342

Subtotal: 15,51062 15,51062

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07004

COST DIRECTE 20,41490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,41490

P-30 G9GA5P34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó
HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat
des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat

Rend.: 1,000 88,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,58000 = 7,01100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 19,67000 = 2,95050

Subtotal: 9,96150 9,96150

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,90000 = 0,65170

Subtotal: 0,65170 0,65170

Materials

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 74,09000 = 77,79450

Subtotal: 77,79450 77,79450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14942

COST DIRECTE 88,55712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,55712

P-31 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

Rend.: 1,000 14,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,048 /R x 15,58000 = 0,74784

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,024 /R x 19,67000 = 0,47208

Subtotal: 1,21992 1,21992

Materials

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

1,050      x 6,29000 = 6,60450

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,533      x 1,03000 = 1,57899

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,246      x 18,60000 = 4,57560

Subtotal: 12,75909 12,75909

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01830

COST DIRECTE 13,99731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,99731

P-32 GDDZ3154 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 88,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 19,67000 = 7,25823

A0140000 h Manobre 0,369 /R x 15,58000 = 5,74902

Subtotal: 13,00725 13,00725

Materials

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 74,55000 = 74,55000

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 30,48000 = 1,08814

Subtotal: 75,63814 75,63814
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19511

COST DIRECTE 88,84050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,84050

P-33 GFA1J345 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 18,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 20,33000 = 7,11550

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 17,34000 = 6,06900

Subtotal: 13,18450 13,18450

Materials

BFA1J340 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 5,07000 = 5,17140

Subtotal: 5,17140 5,17140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19777

COST DIRECTE 18,55367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,55367

P-34 GFA1M345 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 26,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 17,34000 = 6,93600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 20,33000 = 8,13200

Subtotal: 15,06800 15,06800

Materials

BFA1M340 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 11,22000 = 11,44440

Subtotal: 11,44440 11,44440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22602

COST DIRECTE 26,73842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,73842

P-35 IQU12M11 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

Rend.: 1,000 125,81 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,58000 = 4,67400

Subtotal: 4,67400 4,67400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials

BQU12111 u Transport de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció

1,000      x 107,63000 = 107,63000

Subtotal: 107,63000 107,63000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11685

COST DIRECTE 125,80685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,80685
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PARTIDES ALÇADES

XPAGR pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus de
construcció i demolició.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAJUST pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant
l'execució de les obres

Rend.: 1,000 6.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 11.933,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del 
Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades s'obté el següent Pressupost d'Execució 
Material: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:     594.867,47 € 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals, 
Benefici Industrial i l’ IVA , s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 

13% Despeses Generals sobre 594.867,47€   77.332,77 € 

6% Benefici Industrial sobre 594.867,47€   35.692,05 € 

Subtotal       707.892,29 € 

21 % IVA sobre 707.892,29 €     148.657,38 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:    856.549,67 € 

A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit a l’import anterior el valor 
corresponent a les indemnitzacions per ocupació de terrenys: 

PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS      12.950 € 

PRESSUPOST DELS SERVEIS AFECTATS                0 € 

1.- Pressupost per al coneixement de l’administració 

PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT         2.244,34 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ    871.744,01 € 

El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: VUIT-
CENTS SETANTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIM. 
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