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1. Introducció 

El present projecte es redacta amb la finalitat d’establir els criteris bàsics per a la 

definició de les obres de tractament més adequat de les aigües residuals de la 

població de Botarell a la comarca del Baix Camp, que permeti abocar l’aigua tractada 

complint amb els límits establerts per la Directiva 91/271 de 21 de maig. 

El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes és el principal instrument en 

matèria de sanejament a Catalunya. 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. 

Una vegada consultat el PSARU 2005, l’actuació objecte del projecte està inclosa a 

l’Annex 1: Llistat d’actuacions programades en l’actualització 2007 del PSARU 2005, 

dins del primer escenari . Aquesta informació es troba recollida a l’Apèndix núm. 1 de 

l'annex 1. 

Les dades de la població actual i les previsions de creixement urbanístic recollits als 

Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) i Plans Parcials (PP) han estat facilitades per 

l’Ajuntament de Botarell.  

L’EDAR actual de Botarell està situada al sud i propera al nucli urbà de Botarell amb 

l’accés des de la carretera que uneix el propi nucli urbà amb la població de Montbrió 

del Camp. La planta actual té un cabal de disseny de 200 m3/dia per a una població 

equivalent de 810 habitants. Aquestes dades apareixen recollides a les fitxes 

d’estacions de depuració d’aigües residuals editades per part de l’ACA: 

El Consell Comarcal del Baix Camp és l’administració actuant i Secomsa l’empresa 

explotadora de la mateixa. 

L’abocament de les aigües tractades de la planta es realitza a la riera de l’Ànima 

Blanca. 
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2. Raó de ser del projecte 

Es planteja la construcció de l'EDAR de Botarell en base als següents criteris: 

1. Previsions de creixement poblacional i urbanístic del municipi de Botarell. 

2. Estat actual de l'EDAR, amb els seus tancs de secat de fangs fora de servei. 

3. Compliment de les Directives europees sobre qualitat d'aigües i tractament 

d'aigües residuals 

Pel que fa a les previsions de creixement, aquestes es basen, com ja s'ha esmentat, 

en les previsions de creixement urbanístic recollits als Polígons d’Actuació Urbanística 

(PAU) i Plans Parcials (PP). Aquestes previsions estimen una població per a l'any 

2019 de 2.616 habitants. 

En referència a l'estat actual de l'EDAR, els fangs no poden ser assecats després del 

procés d'espessit, ja que els tancs de que disposa l'estació es troben fora de servei, 

rebent únicament l'aigua sobrant de l'espessidor. Aquesta situació representa un 

condicionant important al funcionament de l'EDAR i als costos d'operació, ja que els 

fangs espessits, que ocupen un volum superior als assecats, han d'ésser extrets 

periòdicament per mitjà de camions cisterna. 

En referència al compliment de les Directives ja esmentades, el creixement poblacional 

previst fa ineludible una ampliació de la capacitat de depuració d'aigües al municipi per 

tal de poder fer front a l'increment de les càrregues contaminants i dels cabals a 

tractar, així com actualitzar els sistemes de tractament per a millorar-ne l'efectivitat. 

 

3. Antecedents tècnics 

Les dades de disseny de l’actual l’EDAR  es troben recollides a la següent 

documentació: 

Fitxes d’estacions de depuració d’aigües residuals de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

PSARU 2005. Escenari 2006-2008. Actualització 2007. 

Analítiques de l’aigua residual dels anys 2007 a 2009 (fins Març), facilitades per part 

de l’empresa explotadora SECOMSA. 

Resultats analítics de l’aigua 2008 i 2009 (Gener i Febrer), del departament 

d’explotació de l’ACA. 
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Campanya analítica de les aigües d’arribada a l’EDAR, encarregada per PROSER, 

S:A. Juny 2009 

 

4. Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte és definir les obres de construcció de la nova 

depuradora de Botarell. 

 

5. Resum de les dades principals 

5.1. Cabal de disseny 

A partir de les dades d’aforaments de les campanyes de mostreig que es mostren a 

l’annex núm. 4 Caracterització de les aigües, es conclou que el cabal diari de disseny 

de l’EDAR serà de 326 m3/d. 

A continuació es presenta una taula amb els cabals de disseny de la nova estació de 

depuració. 

CABALS 

Diari (m³/d) 326 

Horari mig (m³/h) 13,58 

Taula 1. Cabals de disseny 

 

5.2. Càrregues contaminants 

A partir de totes les dades disponibles s’extreuen els següents valors de càrregues 

contaminants a l’influent de l’estació depuradora: 
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CÀRREGUES CONTAMINANTS Valor Unitats Valor Unitats

DBO5   

Concentració mitja 619,50 mg/l 201,96 Kg/dia 

Concentració màxima 805,35 mg/l 262,54 Kg/dia 

DQO   

Concentració mitja  1066,50 mg/l 347,68 Kg/dia 

Concentració màxima 1386,45 mg/l 451,98 Kg/dia 

SS   

Concentració mitja 365,00 mg/l 118,99 Kg/dia 

Concentració màxima 547,50 mg/l 178,48 Kg/dia 

Nitrogen Total   

Concentració mitja 61,00 mg/l 19,89 Kg/dia 

Concentració màxima 91,50 mg/l 29,83 Kg/dia 

Fòsfor   

Concentració mitja 12,00 mg/l 3,91 Kg/dia 

Concentració màxima  18,00 mg/l 5,87 Kg/dia 

Taula 2. Càrregues contaminants de l’aigua d’entrada. 

 

Els valors mitjans han estat determinats segons els valors de la campanya realitzada 

el Juny de 2009, únicament no s’ha pres el valor de matèria en suspensió mitjà de la 

campanya, ja que aquest ha estat condicionat per un abocament puntual produït en 

dissabte i per tant, s’ha pres el valor obtingut en divendres. Aquests valors han estat 

contrastats amb la resta de valors disponibles de les analítiques facilitades per part de 

l’ACA i SECOMSA. 

Els valors de concentracions màximes corresponen als valors determinats per l’ACA 

l’any 2008. 

 

5.3. Objectius de qualitat 

Els objectius de qualitat a obtenir a l’aigua de sortida de l’EDAR compleixen amb els 

establerts a la Directiva 91/271/CEE, del 21 de maig de 1991, sobre el tractament de 

les aigües residuals urbanes. 
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OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  

Taula 3. Valors dels paràmetres d’abocament  de l’aigua tractada. 

Font: Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 1991 

 

5.4. Topografia 

S’ha realitzat un aixecament topogràfic a escala 1:500 de tota la zona de l’àmbit de 

projecte. A l’Annex 5. Treballs Topogràfics es recull la descripció dels treballs 

realitzats.  

 

5.5. Geologia i geotècnia 

Amb data gener de 2010, es va encarregar a GEOPAYMA la realització d’un estudi 

geotècnic a l’àmbit de projecte. A l'annex 6 s’adjunta aquest estudi on es detallen els 

treballs i reconeixements realitzats a camp, així com els assaigs de laboratori i els 

resultats deduïts a partir d’aquests.  

A l’Annex 6. Estudi geotècnic es recull la descripció dels treballs realitzats. 

 

5.6. Marc geològic 

La parcel·la estudiada es troba sobre els materials sedimentaris que reomplen la 

depressió de Valls-Reus, que són bàsicament quaternaris i terciaris. Aquests dipòsits 

tenen un gran desenvolupament superficial i la seva potència total pot arribar a uns 

300 m. 

Bàsicament, poden trobar-se els següents tipus de dipòsits quaternaris als voltants de 

la zona d’estudi. 
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 Cons de dejecció – Peudemont: Dipòsits constituïts per conglomerats de 

granulometria variable, en funció de la seva distància als relleus perifèrics, i 

matriu llim argilosa amb abundants crostes calcàries . 

 Dipòsits torrencials – rambla: Materials essencialment fins, amb inclusions de 

canals i còdols grollers distribuïts molt irregularment. 

 Crosta calcària: Constituïda per un autèntic calitx amb concrecions pisolítiques 

freqüents i desenvolupades, el seu gruix no supera els 1,5 m. 

 Dipòsits de la depressió Reus-Valls i al·luvions: Són els dipòsits que més 

extensió ocupen. Són materials essencialment detrítics, fins, amb inclusions de 

paleocanals i còdols grollers distribuïts irregularment. El caràcter litològic dels 

còdols és molt variable d’una zona a unes altres, però els més abundants són 

els còdols paleozoics i de roques granitoides. 

 

5.6.1 Campanya geotècnica 

La campanya de camp ha consistit en un sondeig a rotació i recuperació de testimoni 

continu, i dues cales mecàniques. També s’ha realitzat l’execució de dos assaigs de 

penetració dinàmica D.P.S.H. 

Segons la bibliografia geològica existent de la zona d’estudi i el reconeixement realitzat 

a la parcel·la objecte d’estudi, es distingeixen els següents nivells geotècnics: 

- Nivell N-0: reblerts antròpics i terreny vegetal. 

- Nivell N-1: Llim marró clar amb bastant sorra i una mica de grava (Quaternari) 

- Nivell N-2: Argila marró amb variable contingut de sorra i grava (Quaternari) 

- Nivell N-3: Sorra argilosa marró amb bastant grava (Quaternari) 

- Nivell N-4: Grava marró amb apreciable contingut de sorra i d’argila (Quaternari) 

No s’ha detectat cap indici de presència d’aigua freàtica a la profunditat investigada. 

A l’Annex núm. 6 es descriu la caracterització més detallada geològica - geotècnica 

dels terrenys situats a la zona del projecte. 

 

5.6.2 Conclusions de l'estudi geotècnic 

Les conclusions es basen en les investigacions realitzades a la zona d'estudi i són les 

següents: 
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5.6.2.1 Aprofitament dels materials 

Els materials que analitzarem en aquest apartat són els corresponents als nivells N-0, 

N-1 i N-4.  

-  Nivell N-0: Reblerts antròpics  

Donada la heterogeneïtat en composició i la seva naturalesa antròpica, es consideren 

els materials d’aquest nivell com a sòls inadequats. Per tant, es descarta el seu 

aprofitament.  

-  Nivell N-1: Argila marró amb variable contingut de sorra i grava  

En base als resultats obtinguts al laboratori, la mostra assajada d’aquest nivell es pot 

classificar com a sòls tolerables segons les especificacions del PG-3.  

-  Nivell N-4: Grava marró amb apreciable contingut de sorra i d’argila  

Els materials d’aquest nivell, en base als resultats de laboratori obtinguts, s’han pogut 

classificar com sòls seleccionats segons les especificacions del PG-3.  

 

5.6.2.2 Classificació de l'esplanada 

Donat que els sòls del nivell N-1 detectats a la zona d’estudi es classifiquen com a sòls 

tolerables, aquests no arriben a constituir cap  tipus d’esplanada segons les 

especificacions exposades a la Norma 6.1-IC Secciones de Firme de la Instrucción de 

Carreteras, (2003). En canvi, els materials de la unitat N-4, es classifiquen com a 

seleccionats i , per tant, configuren una esplanada tipus E1 o bé E2, si es compleixen 

els gruixos mínims exigits a la citada norma.  

En resum, es pot concloure que:  

•  A les zones on l’esplanada quedi per sobre del nivell N-1, s’atendrà a les 

especificacions de la Norma 6.1-IC (2003) assumint com a sòl tolerable (0) el terreny 

de recolzament.  

•  A les zones on l’esplanada quedi per sobre del nivell N-4, s’assumirà com a sòl 

seleccionat, (2) ó (3) en funció de les condicions de compactació, el terreny de 

recolzament (veure Taula 11).  

A les zones on l’esplanada quedi per sobre del nivell N-0, es consideraran els gruixos 

que s’indiquen per al cas de sòls inadequats (IN) a la Norma 6.1-IC (2003).  
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5.6.2.3 Solucions a la fonamentació 

En base als resultats obtinguts en el reconeixement geotècnic, es considera idònia la 

fonamentació directa mitjançant sabates aïllades, a les edificacions, i mitjançant lloses, 

a la resta d’instal·lacions, algunes d’elles de base circular. 

No ha estat possible investigar el subsòl existent a la zona d’implantació prevista per a 

la nova depuradora. El reconeixement s’ha efectuat en un solar adjacent. Així doncs, 

les conclusions que es presenten en aquest apartat estan limitades a la informació 

disponible en aquest sentit. No obstant, es recomana que, en el moment en el que 

sigui possible accedir a la zona, es dugui a terme el reconeixement geotècnic 

necessari per a confirmar que el terreny considerat en els càlculs coincideixi amb el 

que es veurà involucrat en l’obra i, en cas que no sigui així, caldrà caracteritzar el 

terreny de recolzament adequadament.  

Analitzant tota la informació disponible es proposa considerar com a nivell de 

fonamentació de totes les estructures el  nivell geotècnic més resistent N-4, amb un 

encastament mínim de 0,5 m en aquest nivell.  

 

5.6.2.4 Tensió admissible 

Els valors de la tensió admissible i de l’assentament induït per aquesta en funció de la 

dimensió i geometria de les sabates aïllades es mostren a la següent taula: 

 

Taula 4. Valor de la tensió admissible en funció de les dimensions de les sabates 

 

Pel què fa a les lloses, s’ha determinat el valor mig de tensió que aplicada de forma 

uniforme dóna lloc a un assentament màxim de 60 mm per a diferents dimensions de 

fonamentació. S’ha de considerar aquests valors com a la tensió mitjana màxima. No 

obstant, la tensió admissible pot ser significativament superior, en funció de la 

concentració tensional existent sota la llosa. Com a referència, en aquest cas, es 
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poden adoptar els valors tensió admissible de la Taula 4, corresponents a les sabates 

de menor dimensió.  

 

Taula 5. Valor de la tensió mitjana admissible en funció de les dimensions de les lloses 

 

5.6.2.5 Coeficient de balast 

El coeficient de balast vertical equivalent a una placa de 30cm de diàmetre pren el 

valor de: Kv,30 =8,4 kp/cm3 

 

5.6.2.6 Excavabilitat del terreny 

Els materials que es veuran involucrats amb les excavacions pertanyen 

majoritàriament al nivell N-0 de reblerts antròpics. En aquest sentit, es proposa adoptar 

una inclinació màxima de 3H:2V. De totes maneres, atenent a la heterogeneïtat 

característica d’aquest tipus de material, es recomana el control i vigilància del talús en 

previsió de possibles inestabilitats de petit volum.  

En cas que, per limitacions d’espai, no fos possible l’execució del talús proposat, es 

podria plantejar l’ús de palplanxes per a la contenció temporal del terreny excavat. En 

aquest cas, per al seu disseny, caldria considerar els paràmetres d’empenta que es 

mostren a la Taula 6. 

 

Taula 6. Paràmetres resistents a utilitzar per al càlcul de l'empenta. 
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5.6.2.7 Agressivitat al formigó 

Els resultats de les mostres de sòl analitzades per als diferents nivells detectats, ens 

permeten classificar-les com a  no agressives  al formigó, segons els llindars 

estructurals de la instrucció estructural EHE/08 (Instrucción de Hormigón Estructural). 

 

6. Estudi d’alternatives 

A l’Annex 3 Estudi d’alternatives s’exposen les diferents alternatives d’ubicació i de 

tractament de les noves instal·lacions de depuració de les aigües residuals del terme 

municipal de Botarell. 

 

6.1. Alternatives d’ubicació de la nova EDAR 

Per a la selecció de les alternatives d’ubicació s’han tingut en compte els següents 

criteris: 

 La parcel·la haurà de disposar de l’espai suficient per a la implantació de les 

noves instal·lacions de depuració. 

 La topografia del terreny de la parcel·la haurà de mantenir una cota similar al 

llarg de la mateixa per a evitar un moviment de terres important en l’execució 

de l’esplanada. 

 Proximitat a la ubicació actual de la planta de tractament, per a aprofitar les 

actuals infrastructures de sanejament en alta (col·lector d’arribada) i 

d’abocament (col·lector d’abocament cap la riera de l’Ànima Blanca). 

 La parcel·la no haurà d’estar situada en zona inundable. 

 Situació propera a les infrastructures viàries de la zona que permeti l’accés a la 

parcel·la. 

 Existència o proximitat dels serveis d’electricitat i abastament, per a evitar un 

cost elevat de les escomeses corresponents. 

 Flexibilitat enfront a futures ampliacions de les instal·lacions. 

De forma complementària, s'ha realitzat un estudi de les alternatives tenint en compte 

les eventuals afectacions a nuclis urbans per contaminació odorífera, tenint en compte 

la futura entrada en vigor de la Llei de Qualitat Odorífera, que actualment es troba en 
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procés de redacció per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya. 

L'avaluació bàsica d'aquestes possibles afectacions odoríferes s'ha realitzat a partir de 

les dades sobre vents dominants recollides als Anuaris de Dades Meteorològiques 

publicats pel Servei Meteorològics de Catalunya entre els períodes de 2003 i 2008. 

Tenint en compte aquests criteris s’han plantejat tres alternatives d’ubicació que es 

presenten a l’apèndix 1 Plànols de l’Annex 3. 

 

6.2. Alternatives de tractament de les aigües residuals 

S’han proposat dues alternatives de procés per a la nova EDAR de Botarell amb les 

instal·lacions de tractament de fangs. 

Cadascuna de les alternatives s’exposen diferenciant la línia d’aigua i línia de fangs, 

amb els càlculs justificatius en cada cas. 

Als plànols adjunts a l’apèndix 1 de l’Annex 3 Estudi d’alternatives, es pot observar 

l’esquema de funcionament general de les instal·lacions de depuració per a cadascuna 

de les alternatives. 

 

6.2.1 Alternativa 1 

L’alternativa 1 consisteix en un tractament mitjançant llits bacterians.  

La línia d’aigua consta de: 

 Captació 

 Pretractament 

 Tractament primari: cinc (5) tancs de 2,41 m de diàmetre i 4,08 m d’alçada 

 Tractament biològic 

o Bombament de procés a llits bacterians. 

o Filtres biològics: Llits bacterians. 

o Decantació secundaria per a sedimentació de fangs. S’han previst cinc 

(5) tancs de 2,41 m de diàmetre i 4,08 m d’alçada 

 Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 
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La línia de fangs consta dels següents elements: 

 Bombament de fangs primaris i secundaris en excés a espessidor.  

 Espessiment de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

 Deshidratació de fangs. Decantador centrífug 

 Elevació i emmagatzematge en sitja dels fangs deshidratats  

Els càlculs de procés i la justificació del dimensionament de les instal·lacions 

proposades a aquesta alternativa es presenten a l’apèndix nº 2 de l’Annex 3. 

 

6.2.2 Alternativa 2 

L’alternativa 2 consisteix en un tractament de fangs activats d’aeració prolongada en 

un reactor-decantador concèntric. 

La línia d’aigua consta de: 

 Arqueta d’arribada o sobreeixidor 

 Pou de bombament 

 Pretractament: de tipus compacte 

 Tractament biològic  reactor-decantador concèntric 

 Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

La línia de fangs consta dels següents elements: 

 Espessidor de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

 Deshidratació de fangs 

 

7. Justificació de la solució adoptada 

7.1. Alternativa d’ubicació 

Una vegada presentades les diferents parcel·les per a la implantació de la nova EDAR, 

s’obtenen les següents conclusions: 

√ Les finques disposen de l’espai suficient per a ubicar les infraestructures de 

depuració i la urbanització de la mateixa. 
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√ L’accés a la nova EDAR des de la carretera T-320 es realitzarà en qualsevol 

alternativa de manera directa, sense afeccions a les altres parcel·les. 

√ L’alternativa 2 presenta una orografia que no s’ajusta del tot a les condicions 

òptimes per a la implantació dels equips i urbanització de l’EDAR. 

√ El traçat del col·lector en alta, paral·lel a la carretera. T-320, dona lloc a que 

únicament a l’alternativa 1 no sigui necessari augmentar la seva longitud. 

√ El punt d’abocament de la nova depuradora es mantindrà cap la riera de 

l’Ànima Blanca i al cas de l’alternativa 1 és necessari dissenyar el col·lector de 

sortida de les aigües tractades des de l’estació depuradora al punt 

d’abocament de la depuradora actual. A la resta d’alternatives, l’abocament de 

l’efluent es produeix en l’actual col·lector que condueix les aigües cap a la riera 

de l’Ànima Blanca. 

√ L’avaluació de les alternatives respecte a la proximitat al nucli urbá, i per tant, 

considerant les seves possibles afeccions a la població, dona lloc a destacar 

com a millor ubicació l’alternativa 3 que es situa més allunyada del nucli. 

√ Els aspectes mediambientals són en totes les alternatives els mateixos. 

√ En quant al servei d’aigua potable no es disposa a l’actualitat del traçat de la 

xarxa i de la garantia de subministrament per part de l’Ajuntament. De totes 

maneres, l’escomesa d’aigua potable que té la planta actual podria ser suficient 

per a cobrir les necessitats d’abastament de la nova EDAR, gràcies a la 

proximitat de les alternatives a l’actual planta. En qualsevol cas, sí es manté la 

mateixa escomesa, únicament seria necessari un augment de la longitud de la 

canonada per a cadascuna de les alternatives. 

√ Respecte al servei d’electricitat, es disposa en l’actualitat de les línies 

elèctriques existents a la zona, si bé fins al desenvolupament de la solució no 

es coneixerà amb detall la línia de subministrament per part de la companya 

subministradora Fecsa-Endesa.  

√ Segons les dades consultades a les Taules de Dades de la Xarxa d'Estacions 

Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei Meteorològic de Catalunya, 

el vent predominant a la zona (Estació W6 – Riudoms) és la NW , per la qual 

cosa, en cap de les tres alternatives proposades es produiria afectació per 

olors al nucli de Botarell. El nucli proper de Montbrió del Camp es troba al SE 

de les ubicacions, però la distància superior a 800m al nucli garanteix que les 
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possibles emissions d'olors no representin una molèstia per als habitants 

d'aquest. Tot i així, la sensibilitat a contaminació odorífera és sempre major  

Per tant, plantejades les conclusions anteriors, es pot considerar com a solució  

d’emplaçament de l’EDAR l’alternativa 1 i 3, descartant l’alternativa 2 per causa de 

l’orografia que presenta i per la insuficiència d’espai. 

A la resta d’elements d’avaluació es pot observar que l’alternativa 1 presenta com 

avantatge la no necessitat d’augmentar la longitud del col·lector d’arribada, mentre que 

té com inconvenients la major proximitat al nucli urbá (possibles afeccions a la 

població) i la instal·lació d’un col·lector de sortida al punt d’abocament. 

Per una altra banda, l’alternativa 3 té una distancia al nucli urbá major, amb menor 

impacte visual i que minimitza les possibles afeccions a la població, encara que pel 

contrari es necessari augmentar la longitud del col·lector d’arribada. 

D’acord a l’exposat anteriorment, es considera que el factor de més pes a l’hora de 

prendre una decisió definitica és la possible afectació a la població del nucli de 

Botarell, essent més favorable la ubicació de l’alternativa 3 enfront de l’alternativa 1. 

 

7.2. Alternativa de tractament 

Una vegada analitzades les dues alternatives de tractament d’aigües residuals 

proposades, es poden extreure les següents conclusions: 

√ Els sistemes de tractament de baixa càrrega (llacunatge) no s’ajusten a les 

càrregues contaminants presents a les aigües residuals a tractar. 

√ El tractament proposat a l’alternativa 1 té uns costos energètics més baixos 

que l’alternativa 2. 

√ L’alternativa 1 requereix d’una superfície d’implantació major que l’alternativa 2. 

√ L’adopció de l’alternativa 2 comporta uns menors costos d’implantació. 

√ L’alternativa 2 implica un funcionament de l’EDAR amb menys necessitats de 

manteniment. 

Per tant, considerant les conclusions anteriorment exposades, s’escull com a solució 

l’alternativa 2 de  tractament. 
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8. Descripció de les obres 

8.1. Esquema de procés 

La solució proposada consta de les operacions i processos unitaris que es descriuen a 

continuació. 

 

8.1.1 Línia d’aigua 

La línia d’aigua consta de les següents instal·lacions: 

 Sobreeixidor de captació d’aigües residuals. 

 Canal de desbast amb reixa de gruixuts 

 Bombament a pretractament. 

 Pretractament compacte que s’allotjarà a un edifici que contindrà també els 

equips de deshidratació de fangs, aeració i desodorització. 

 Tractament biològic, format per un mòdul reactor - decantador concèntric 

executat en formigó armat “in situ”. Consta dels següents elements: 

o Cambra de mescla 

o Reactor biològic. En aquest tanc es produeixen els processos de: 

 Aeració/Agitació 

 Zona anòxica 

o Decantador secundari. 

o Arqueta conjunta de fangs, on es situen els grups motobomba per al 

bombament dels fangs de recirculació (interna i externa) i d’excés. 

o Arquetes varies. Arqueta de buidats i drenatges, de greixos i escumes 

del decantador, de sortida de l’aigua clarificada i arqueta elèctrica. 

 Arqueta de sortida de l’aigua tractada. 

 

8.1.2 Línia de fangs 

Consta de les següents instal·lacions: 

 Arqueta conjunta de fangs, fangs en excés del tractament biològic. 

 Espessidor de fangs biològics. 
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 Grup motobomba de fangs espessits a deshidratació. 

 Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug. Condicionament dels 

fangs amb reactius. 

 Transport i emmagatzematge dels fangs deshidratats en contenidor. 

 

8.1.3 Instal·lacions de desodorització 

Consta de les  següents etapes i equips: 

 Etapa de humidificació: 

 Ventilador centrífug. 

 Torre de humidificació vertical. 

 Grup motobomba de recirculació del líquid de rentat. 

 Etapa de tractament biològic: 

 Bassa de formigó armat i fàbrica de maons. 

 Biomassa de tipus orgànic. 

 

8.1.4 Instal·lacions de sobrenedants i desguassos 

Els sobrenedants  i desguassos que es produeixen en les diferents fases de depuració 

seran conduïts a capçalera/pretractament. En concret distingim: 

 Transport a pretractament dels greixos i escumes del decantador secundari. 

 Transport a capçalera de planta del buidat del reactor/decantador.  

 Transport a capçalera de planta dels sobrenedants de l’espessidor de fangs.  

 Transport a capçalera de planta del drenatge de la deshidratació de fang 

Transport a capçalera de les aigües residuals dels serveis de la planta depuradora. 

 

8.2. Adequació del terreny, urbanització i jardineria 

8.2.1 Moviment general de terres 

El terreny d’implantació de la planta és molt pla i es troba a la cota 153 m 

aproximadament.  Existeix un cert desnivell amb la carretera i s’ha definit un talús 
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d’angle variable fins a la zona posterior de l’edifici. L’accés a la nova depuradora es 

dóna des de la carretera T-230. 

 

8.2.2 Calçades, vials i voreres 

S’ha disposat una zona pavimentada d’accés a l’edifici i al mòdul de tractament, amb 

una zona d’aparcament situada al costat de l’accés. El paviment seleccionat és de 

formigó. 

L’edifici i els elements de tractament disposen al seu voltant d’una vorera d’amplada 

variable. 

Al voltant de la zona pavimentada s’han disposat zones enjardinades amb gespa i 

arbustos per a minimitzar l’impacte visual.  

El tipus de tancament és constituït per fonamentació contínua de formigó HM 15, sobre 

la que s’ancora una tanca metàl·lica formada per enreixat amb pals separats 3 metres. 

Es completa el tancament amb una porta metàl·lica de 4,80 m d’amplada. La porta va 

ancorada a dos pals de 2,30 m  d’alçada vista. 

 

8.2.3 Xarxa de pluvials 

Per a assegurar la perfecta evacuació de les aigües superficials s’han previst una sèrie 

d’embornals dins de la planta que porten les aigües pluvials cap al col·lector de sortida 

de l’EDAR. Les canonades de drenatge són de polietilè  Ø 200 mm. 

 

8.2.4 Jardineria 

Al voltant de la zona pavimentada s’han disposat zones enjardinades amb gespa i 

arbustos per a minimitzar l’impacte visual. S’han seleccionat espècies autòctones amb 

requeriments de reg baix o moderat. Les espècies seleccionades són: 

 Xiprers i ginebre a la zona propera al tancament exterior 

 Olivera i margallons a la zona central 

Per al reg de la zona verda s’ha previst un sistema de reg per aspersió i boques de 

reg. El funcionament d’aquest sistema es realitza mitjançant un programador 
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8.3. Obra civil 

8.3.1 Sobreeixidor de captació d’aigües residuals. 

El sobreeixidor de captació d’aigües residuals serà de planta rectangular de formigó 

armat, de 4,00 x 2,10 m de dimensions interiors, amb murs de 30 cm de gruix, solera 

de 30 cm de gruix i llosa superior de 20 cm de gruix. A aquest sobreeixidor arriba el 

col·lector de PEAD corrugat DN500 que connecta amb l’actual col·lector d’arribada a 

l’EDAR existent. 

 

8.3.2 Edifici de pretractament, bufants i deshidratació. 

L’edifici de pretractament tindrà unes mides exteriors de 33,10 x 11,60 m, amb una 

alçada interior útil de 6,80 m. Aquest edifici tindrà incorporada la zona d’explotació, 

control, magatzem i serveis. La llosa de solera d’aquest edifici serà de formigó armat 

de 20 cm. de gruix sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm i un llit de graves de 

30 cm. 

La façana estarà formada per blocs de morter de ciment de 39 x 19 x 24cm. Aquests 

blocs de formigó es suporten en un mur perimetral de formigó armat de 30 cm de gruix 

i 1,40m d’alçada, amb sabata correguda de 0,80m d’amplada i 0,40m d’alçada. Aquest 

mur serà vist (part inferior de les façanes) formant un sòcol a cota de nivell de terreny 

de 0,60 m. d’alçada. 

Aquest edifici tindrà una vorera perimetral en les seves quatre façanes d’entre 1,50 i 

3,00m d’amplària. 

Els pilars de 0,50 x 0,40 m. que formen els pòrtics de l’edifici tindran sabates de 

formigó armat de 3,10 x 3,10 m i 0,70 m d’alçada, excepte els pilars extrems de les 

quatre cantonades que seran de 2,50 x 2,50 m i també de 0,70 m de alçada. Els pilars 

interiors que suporten el pont grua de 1,6T tindran una fonamentació de 1,10 x 1,10 m 

i 0,70 m d’alçada. 

La coberta, a dues aigües amb 10% de pendent, la forma una biga prefabricada 

armada  tipus Delta 1 de 0,95 m d’alçada màxima, amb corretges tubulars tipus C-25 

separades a 1,15 m, panell sandwich tipus Isotap 1000, perfil omega i teula 

autoventilada de Tedur 5.   

Les divisions interiors que formen la sala deshidratació, la sala elèctrica i la sala d’aire i 

desodorització d’aquest edifici es faran amb fàbrica de blocs de formigó de 24cm de 
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gruix, fibra de vidre i totxo perforat en la part interior. La coberta d’aquestes sales serà 

una llosa de formigó armat de 25cm de gruix. 

A l’interior de la nau també s’instal·larà una grua tipus polipast, que penjarà d’un forjat 

de formigó armat de 25 cm de gruix. 

Sobre la llosa de solera de la sala elèctrica i la sala deshidratació es col·locarà un 

paviment de morter i resina epoxi de 5cm. 

Els ponts grua es suportaran sobre una biga carrilera JI-80 de 0,40 x 0,80m, que anirà 

sobre una mènsula de 0,40m d’alçada que els pilars esmentats anteriorment 

incorporaran. 

 

8.3.3 Arqueta de repartiment i by-pass biològic. 

L’arqueta de repartiment i by-pass biològic tindrà unes dimensions de 1,60 x 1,90 m en 

planta i una alçada de 2,90 m. Està format per dos compartiments. El primer rep 

l’aigua del pretractament, i el segon deriva el cabal no tractable en cas que es superi 

una certa fracció del cabal mig. 

La solera del pou serà de formigó armat de 30cm de gruix, mentre que les parets 

laterals seran també de formigó armat amb un gruix de 25cm. El muret divisori interior, 

que actua com a sobreeixidor del cabal excedent, serà de formigó armat amb un gruix 

de 20cm. 

 

8.3.4 Mòdul de tractament biològic. 

El mòdul concèntric de tractament biològic consisteix en un dipòsit circular de 16,50 m 

de diàmetre interior excavat en el terreny, amb murs de formigó armat de 35 cm de 

gruix i una alçada total de 4,50 m, (l’alçada  d’aigua serà de 4,00m). El volum total del 

reactor biològic  serà de 612,02 m3. 

La passarel·la d’aquest mòdul serà de 3,85 m. 

La llosa de solera, també circular de formigó armat, serà de 40 cm de gruix . 

La zona central de decantació serà un dipòsit cilíndric de formigó armat construït in-

situ. de 8,2 m de diàmetre interior, i un gruix de paret de 30 cm, amb una superfície de 

52,31 m2 i volum de 190,81m3. Tenint en compte el resguard, el volum ascendeix a 

243,12m3. 
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Es construirà a nivell de superfície una vorera de 1 m d’amplada en tot el perímetre 

circular del mòdul. 

Així mateix, aquest mòdul estarà protegit per una barana perimetral d’1,00 m d’alçada. 

 

8.3.5 Espessidor de fangs. 

S’instal·larà un espessidor de gravetat construït en acer. de 4,50 m de diàmetre i 50,64 

m3 de capacitat (alçada cilíndrica de 3,00 m i alçada total de 4,10 m). 

Aquest espessidor estarà suportat sobre quatre perfils metàl·lics amb sabates de 

formigó HA-30 de 1,5 x 1,5 m i 0,7 m de gruix.  

 

8.3.6 Biofiltre de desodorització 

El biofiltre de desodorització tindrà unes dimensions exteriors de 10,70 x 8,70 m. 

La llosa de solera serà de formigó armat de 20cm de gruix i tindrà una alçada lliure 

de1,08 en la part inferior (soterrada) i de 1,68 m. en la part superior (replè de material 

encenall de bruc). 

Les parets de tancament seran de maó massís enfoscat amb morter per les dues 

cares, de 35 cm de gruix en la part inferior (soterrada) i de 20 cm de gruix en la part 

superior (replè de material), l’acabat en la coronació d’aquest muret es una peça tipus 

Sas (AL-200, LO-200) o similar. 

La separació d’aquestes dues parts serà un forjat format per bigues executades in situ 

de 32 cm d’alçada amb plaques prefabricades “in situ” de formigó armat amb àrid fi de 

12 cm de gruix de 0,99 x 0,40m. amb 6 perforacions de Ø16 mm. 

Aquest forjat està sustentat per pilarets de 22 x 22 cm, formats amb maó massís 

enfoscat amb morter. 

 

8.3.7 Arqueta de presentació d’aigua tractada. 

L’arqueta de presentació d’aigua tractada té forma de L de dimensions màximes 5,85 x 

2,60 m i 3,00m d’alçada lliure.  

Està formada per dos compartiments (arribada d’aigua tractada i sortida aigua 

tractada). 

La llosa de solera es de formigó armat de 30 cm de gruix. 
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Els murs de tancament seran de formigó armat de 30 cm de gruix.  

El mur que conforma la presentació de l’aigua tractada es d’1,00 de gruix de formigó 

en massa, així com el mur del compartiment de sortida de l’aigua tractada des de la 

cota de solera fins la cota de sortida. 

 

8.3.8 Desguàs barranc de l’Empedrat 

L’aigua tractada a l’EDAR de Botarell es conduïda des de l’arqueta de sortida cap al 

Barranc de l’Empedrat mitjançant un col·lector de PEAD corrugat de diàmetre DN 500. 

Es preveu un broquet de sortida de formigó a la cota 149,57 m 

 

8.3.9 Centre de transformació. 

El centre de transformació estarà contingut en una caseta prefabricada de formigó en 

superfície, d’acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb 

acabats exteriors a determinar per la direcció d’obra 

 

8.3.10 Aigua potable, línia elèctrica 

Per a aquesta planta es precisa una línia elèctrica de Baixa Tensió per a l’alimentació 

dels motors, comandament i enllumenat. L’arribada d’aquesta línia es realitzarà 

mitjançant una línia de mitja tensió de 25 kV i serà necessari realitzar una estació 

transformadora ubicada a una caseta al costat dret de l’EDAR. 

A més, és necessària l’arribada d’aigua potable per als serveis sanitaris, neteja de les 

instal·lacions i alimentació per a preparació de reactius. Per altra banda, s’ha previst la 

instal·lació d’un grup de pressió de l’aigua tractada per a realitzar la neteja i 

manteniment d’equips. 

 

8.4. Equips 

La planta depuradora consta dels següents equips per a dur a terme el tractament de 

les aigües residuals: 

 Reixa automàtica de desbast de sòlids gruixuts 

 Grup motobomba d’elevació d’aigua bruta (2+1) Q = 33,96 m3/h 

 Tamís rotatiu de sòlids fins. Pas de malla 1,5 mm Q = 68 m3/h 
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 Tanc de pretractament compacte per a un cabal nominal d’aigües residuals de 

72 m3/h de mesures exteriors 5254 x 1177 x 3488 mm 

 Classificador de sorres 

 Concentrador de greixos 

 Grups motobufants per al subministrament d’aire al reactor biològic (2+1) 

Q=422 Nm3/h i al pretractament (1) Q=104 Nm3/h 

 Reactor biològic: agitador de cambra de mescla, agitador accelerador, graelles 

de distribució d’aire 

 Pont decantador 

 Grup motobomba d’elevació de fangs de recirculació (1+1) Q = 21,0 m3/h 

 Grup motobomba d’elevació de greixos i flotants  (1) Q = 3,0 m3/h 

 Grup motobomba d’elevació de buidats i drenatge  (2) Q = 15,0 m3/h 

 Grup motobomba d’elevació de fangs en excés (1+1) Q = 5,5 m3/h 

 Espessidor de gravetat d’acer amb coberta de PRFV  

 Grup motobomba d’elevació de fangs espessits a decantador centrífug (1+1) Q 

= 2,5 m3/h 

 Decantador centrífug tipus baby Q = 2,5 m3/h 

 Sistema de desodorització format per canonades d’aspiració i impulsió, 

ventilador centrífug, torre d’humidificació i bassa amb filtre orgànic. 

 Equips d’instrumentació per al control dels cabals, nivells i processos biològics: 

mesurador de pH, temperatura, oxigen dissolt, redox. A l’arqueta de 

presentació s’instal·len un mesurador de terbolesa i de conductivitat. 

 Equips de control: PLC, software SCADA i PC de control. 

 

8.5. Electricitat general i enllumenat 

Com ja s’ha explicat, la línia que alimenta la planta depuradora és de baixa tensió, 

preveient se una potència contractada de 135 kW. 

Aquesta energia es destina al moviment dels motors de bombes, altres mecanismes, 

telecontrol i enllumenat. 
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S’ha previst també la possibilitat de que fos necessària la utilització de maquinària 

auxiliar i per això s’hi col·locarà adossades a alguns aparells preses de corrent en 

nombre suficient. 

En cas d’emergència per falta de subministrament d’energia s’ha previst la instal·lació 

d’un grup electrogen a l’interior de l’edifici. 

La il·luminació exterior s’efectuarà mitjançant quatre bàculs de 150 W de potència. 

 

9. Expropiacions i serveis afectats 

A l’annex 17 Expropiacions i serveis afectats es recullen les terrenys a expropiar per a 

la realització de les obres, les servituds i ocupacions temporals necessàries.  

Amb la finalitat de cobrir els costos derivats de les expropiacions, ocupacions 

temporals i servituds perpetues de pas de les noves conduccions es preveu una 

partida SET MIL VUIT-CENTS Euros .( 7.800 €.) 

Resum de les ocupacions 

Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions: 

Concepte Superfície [m2] 

Expropiació 5.067 

Servitud permanent 793 

Ocupació temporal 602 

Total 6.462 

Taula 7. Resum de les expropiacions 

 

Totes les ocupacions són al terme municipal de Botarell . 

S’ha efectuat una recopilació dels serveis que poguessin veure’s afectats per 

l’execució de les obres des d’una inspecció visual “in situ” i de consultes amb les 

entitats o companyies subministradores. 

 

9.1. Línies elèctriques 

A l’àmbit del present projecte hi ha una línia de 380 V trenat aeri i una altra de 380 V 

subterrània, segons es reflexa als plànols rebuts per part de la companyia, que no es 

veuran afectades per les obres. 
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9.2. Afeccions de caràcter municipal 

L’Ajuntament de Botarell ha facilitat un plànol de la xarxa d’abastament i sanejament 

en el que es veu que no hi ha cap afectació a la xarxa. 

 

9.3. Conduccions de gas 

La companyia GAS NATURAL, SDG, no té cap instal·lació que es pugui veure 

afectada en la zona de projecte. 

 

9.4. Valoració 

Donat que no es produeix cap afecció sobre els serveis existents no s’ha previst cap 

partida al pressupost general del projecte per a aquest concepte. 

 

10. Afeccions a llera pública, ZMT i PEIN. 

10.1. Zona Marítimo - Terrestre 

La llei 22/1988, de costes regula l’espai de la costa espanyola que considera 

mereixedor d’una especial protecció. 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 integrats en el mateix són de 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. 

Al present projecte no es produeix cap afecció dins de dita zona. 

 

10.2. Llera pública 

L’abocament actual de les aigües tractades a l’estació depuradora d’aigües residuals 

es realitza a la Riera de l’Ànima Blanca. 

El disseny del procés de tractament de les aigües residuals definit a aquest projecte 

donarà un efluent que complirà amb els valors d’abocament de la legislació vigent. 

A l’annex 21, Informe mediambiental es presenta l’estudi de les possibles afeccions a 

les aigües superficials. 

Memòria 27 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

10.3. PEIN, XN2000 i ENPE 

Les possibles afeccions als espais naturals definits al PEIN, XN2000 i ENPE produïdes 

per l’execució de les obres de la nova EDAR es desenvolupen a l’annex nº 21, Informe 

mediambiental. 

 

11. Estudi d’afecció ambiental 

A l’annex núm. 21 s’ha inclòs un estudi d’afecció ambiental. D’aquest es conclou que 

amb un correcte funcionament del sistema de depuració i realitzant bones pràctiques 

en les obres l’afecció del projecte serà minimitzada.  

La planta de tractament d’aigües residuals serà inferior a 10.000 habitants – 

equivalents, en concret de 3.366 habitants, i d’acord al Reial Decret Legislatiu 1/2008, 

de 26 de gener del 2.008, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació 

Ambiental de projectes, la realització de les obres compreses al present projecte no 

afecten als supòsits establerts pel Reial Decret al grup 7 apartat “d” de l’annex I, ni al 

apartat “d” del grup 8 de l’annex II, i per tant el projecte no haurà de sotmetre’s a una 

avaluació d'impacte ambiental. 

Tenint en compte les determinacions del Pla d’espais d’Interès Natural (PEIN) i les 

seves modificacions aprovades pel Consell de Govern de 14 de Desembre de 1992 i la 

resta de la legislació vigent, no cal realitzar un Estudi d’Impacte ambiental  

 

12. Termini d’execució 

El termini previst per l’execució de les obres projectades s’estableix en deu (10) 

mesos. 

A l’Annex 15. Pla d’Obra, mitjançant un diagrama de barres, s’indiquen els temps 

previstos per l’execució de les diferents parts de les obres, assenyalant l’ordre de 

prioritats. 

El termini de garantia de les obres, un cop acabades, serà d’un any, comptat a partir 

de la data de Recepció Provisional. 
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13. Accessibilitat i supressió de barreres 

Les obres i instal·lacions es projectaran d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de 

Novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres 

arquitectòniques per a discapacitats físics. 

 

14. Revisió de preus 

Pel que fa a la revisió de preus, serà d’aplicació el que estableixen els articles 77 i 

successius de la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic. 

En el cas de donar-se els supòsits previstes a l’article 77, serà d’aplicació la formula 

polinòmica núm. 9 del quadre de fórmules aprovades pel RD 3650/1970, de 19 de 

desembre: 

15,016,020,016,033,0 
o

t

oo

t

o

t
t S

S

C

C

E

E

H

H
K t  

on: 

Kt = Coeficient teòric de revisió del moment d’execució t. 

H0 = Índex del cost de la mà d’obra a la data de la licitació. 

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

E0 = Índex del cost de l’energia a la data de licitació. 

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

C0 = Índex del cost del ciment a la data de licitació 

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

S0 = Índex del cost de materials siderúrgics a la data de licitació. 

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

 

15. Classificació del Contractista 

A menys que, segons el que disposa el reglament General de contractació, s’estableixi 

en el Plec de Clàusules Administratives Particulars altra classificació, els contractistes 

hauran d’estar classificats de la següent manera, d’acord amb que disposa la Llei 

30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Memòria 29 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Grup K: Obres Especials 

Subgrup 8: Estacions de tractament d’aigües 

Categoria e: anualitat mitjana major de 840.000,00 € (amb IVA)  

 

16. 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. 

 

17. Documents del projecte 

DOCUMENT NÚM 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annexos 

Annex 1. Resum de característiques generals del projecte. 

Annex 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent. 

Annex 3. Estudi d’alternatives. 

Annex 4. Caracterització de les aigües. 

Annex 5. Treballs topogràfics. 

Annex 6. Estudi geotècnic. 

Annex 7. Reportatge fotogràfic. 

Annex 8. Determinació de paràmetres de disseny. 

Annex 9. Càlculs procés. 

Annex 10. Càlculs hidràulics. 

Annex 11. Definició de l’obra civil i edificació. 

Annex 12. Definició d’equips mecànics. 

Annex 13. Definició d’equipament elèctric. 

Annex 14. Processos constructius. 

Annex 15. Pla d’obra. 
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Annex 16. Justificació de preus. 

Annex 17: Expropiacions i serveis afectats. 

Annex 18. Pressupost per a coneixement de l’Administració. 

Annex 19. Estudi d’explotació. 

Annex 20. Afeccions a ZMT. 

Annex 21. Informe mediambiental. 

Annex 22. Estudi de Seguretat i Salut. 

Annex 23. Afeccions de les obres al funcionament del Sistema 

de Sanejament. 

Annex 24. Gestió de residus. 

 

DOCUMENT NÚM 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM  4: PRESSUPOST 

Amidaments auxiliars 

Amidaments 

Quadre de preus 1 

Quadre de preus 2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

 

18. Pressupost 

Al document núm. 4 del present projecte es recull l’estat d’amidaments, quadres de 

preus núm. 1 i 2, pressupostos parcials i pressupost general de les obres. 

El Pressupost d’Execució Material de les obres puja la quantitat de UN MILIÓ CINC-

CENTS NORANTA-NOU MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb TRENTA-

UN CÈNTIMS (1.599.572,31€). 

El Pressupost d’Execució per Contracta (Sense IVA), tenint en compte un 6% de 

benefici industrial, un 13% de despeses generals, suma la quantitat de UN MILIÓ NOU-
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CENTS TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS 

(1.903.491,05€). 

El Pressupost d’Execució per Contracta amb l’I.V.A. del 16%, suma la quantitat de DOS 

MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS 

CÈNTIMS (2.208.049,62€). 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració, tenint en compte expropiacions, 

suma la quantitat de DOS MILIONS DOS-CENTS QUINZE MIL VUIT-CENTS 

QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (2.215.849,62 €). 

 

 

L'AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

St.: Pau Borràs Blanco 
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1. Introducció 

L’EDAR actual de Botarell està situada al sud del municipi, propera al nucli urbà amb 

l’accés des de la carretera que uneix el propi nucli urbà amb la població de Montbrió 

del Camp. La planta actual té un cabal de disseny de 200 m3/dia per a una població 

equivalent de 810 hab. Aquestes dades apareixen recollides a les fitxes d’estacions de 

depuració d’aigües residuals editades per part de l’ACA: L’actual EDAR consta d’una 

línia de pretractament i un tractament secundari de fangs activats de baixa càrrega. 

El Consell Comarcal del Baix Camp és l’administració actuant i Secomsa l’empresa 

explotadora de la mateixa. 

L’abocament de les aigües tractades de la planta es realitza a la riera Ànima Blanca. 

Les previsions de creixement urbanístic i poblacional del nucli de Botarell (veure annex 

2) fan que la capacitat de depuració de l’actual EDAR resulti insuficient per absorbir 

l’increment de cabal a tractar. Per aquesta raó, el present projecte descriu les obres a 

realitzar en un nou emplaçament per a substituir l’actual EDAR, que haurà de quedar 

fora de servei una vegada la nova estigui completament operativa. 

 

2. Cabal de disseny 

A partir de les dades d’aforaments de les campanyes de mostreig que es mostren a 

l’annex 4 Caracterització de les aigües, es conclou que el cabal diari de disseny de 

l’EDAR serà de 325 m3/d. 

Concepte Unitats Valor

Població  futura hab. 2.000

Població equivalent futura hab. 3.366

Dotació per habitant l/ hab. dia 163,00

Cabal diari mig, Qd m3/d 326

Cabal horari mig, Qh m3/h 13,58

Cabal punta, Qp m3/h 33,96

Cabal màxim, dilució Qmàx m3/h 67,92
 

Taula 1. Dades de població i cabals de disseny. 
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3. Carregues contaminats 

S’han adoptat els següents valors de càrregues contaminats a partir dels resultats de 

la campanya analítica de mostres integrades realitzades per part de l’empresa 

Tecnoambient a data de Juny 2009. També s’han tingut en compte les analítiques 

realitzades entre gener de 2008 i febrer de 2009 per part de l’ACA i l’empresa 

SECOMSA, explotadora de l’actual EDAR. 

CÀRREGUES CONTAMINANTS Valor Unitats Valor Unitats

DBO5   

Concentració mig  619,50 mg/l 201,96 Kg/dia 

Concentració màxima 805,35 mg/l 262,54 Kg/dia 

DQO   

Concentració mig  1066,50 mg/l 347,68 Kg/dia 

Concentració màxima 1386,45 mg/l 451,98 Kg/dia 

SS   

Concentració mig  365,00 mg/l 118,99 Kg/dia 

Concentració màxima 547,50 mg/l 178,48 Kg/dia 

Nitrogen Total   

Concentració mig  61,00 mg/l 19,89 Kg/dia 

Concentració màxima 91,50 mg/l 29,83 Kg/dia 

P   

Concentració mig 12,00 mg/l 3,91 Kg/dia 

Concentració màxima  18,00 mg/l 5,87 Kg/dia 

Taula 2. Càrregues contaminants de disseny de l’EDAR  

 

4. Objectius de qualitat 

Els objectius de qualitat a obtenir a l’aigua de sortida de l’EDAR compleixen amb els 

establerts a la Directiva 91/271/CEE, del 21 de maig de 1991, sobre el tractament de 

les aigües residuals urbanes. 
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OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  

Taula 3. Valors dels paràmetres d’abocament  de l’aigua tractada. 

Font: Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 1991 

 

5. Descripció del tractament 

5.1. Pretractament 

El sistema de pretractament serà de tipus compacte equipat amb un bypass. 

Consistirà en la instal·lació d’un pou d’arribada amb una reixa de gruixos de 20 mm de 

llum de pas que dóna pas al pou de bombament. Posteriorment, és col·locarà un 

sistema d’eliminació de fins, mitjançant un tamís rotatiu d’autoneteja de 1,5 mm de 

llum de pas. Els residus al tamís són recollits mitjançant un cargol transportador - 

compactador cap un contenidor. També disposa d’un concentrador de greixos per a 

l’eliminació del mateixos. 

 

5.2. Tractament biològic i decantació 

La nova EDAR de Botarell incorporarà un tractament secundari de fangs activats 

d’aeració prolongada i eliminació de nutrients. 

El reactor biològic i decantador serà de tipus concèntric i executat in situ. Les 

principals característiques geomètriques del reactor són les següents: 

Diàmetre interior decantador: 8,20 m 

Profunditat cilíndrica recta decantador: 3,50 m 

Diàmetre interior reactor biològic: 16,50 m 

Profunditat reactor biològic: 4,00 m 
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L’aigua del pretractament es conduïa a la cambra de barreja abans d’incorporar-se al 

reactor biològic. En aquesta cambra es situa un agitador per a homogeneïtzar l’aigua, i 

a la mateixa també s’incorporen els fangs recirculats del decantador. 

El reactor –decantador consta de dues cambres concèntriques. A l’anell exterior es 

duu a terme l’aeració. A la part interior es situa el decantador amb sobreeixidor tipus 

Thomson al canal perimetral de l’aigua tractada. 

L’aeració es realitza mitjançant un sistema de graelles de difusors d’aire per a 

permetre el procés de nitrificació i oxidació de la matèria orgànica. Per altra banda, 

s’instal·larà un agitador-accelerador de velocitat mitjana 0,3 m/s. 

Els grups motobomba de recirculació de fangs (1+1) i de fangs en excés (1+1) es 

situen en una mateixa arqueta adossada al reactor-decantador.  

 

5.3. Tractament de fangs 

Els fangs bombats des del decantadors són enviats cap a un espessidor de PRFV, on 

alliberen progressivament aigua que és reconduïda al circuit de depuració. De 

l’espessidor, els fangs passen a un deshidratador centrífug instal·lat a l’interior de 

l’edifici de l’EDAR. El decantador centrífug permetrà obtenir fangs amb un contingut 

promig de matèria seca del 20%. 

 

6. Unitats constructives de l’EDAR 

Les unitats constructives que formaran part de l’EDAR són les següents: 

 Pou de gruixos i bombament 

 Pretractament compacte: tamís de desbast de fins, dessorrador i 

desengreixador 

 Arqueta de mesura de cabal d’aigua bruta 

 Arqueta de repartiment i by-pass biològic 

 Arqueta de mesura de cabal d’aigua a biològic 

 Reactor biològic-decantador concèntric 

 Edifici de pretractament, control i deshidratació de fangs 

 Arqueta de presentació  

Annex 1. Resum de les característiques generals del projecte 5 
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Annex 1. Resum de les característiques generals del projecte 6 

 Espessidor de PRFV 

 Biofiltre de desodorització 

A l’edifici de la nova EDAR s’hi encabiran les instal·lacions de pretractament, a més 

dels equips de control, el sistema de deshidratació i un grup electrogen de suport en 

cas de caiguda del subministrament elèctric de la xarxa. 

 

7. Instal·lació elèctrica, automatització i control 

La planta es dotarà de la instal·lació elèctrica necessària per al comandament i control 

dels  equips i d’altres instal·lacions de l’EDAR.  

A més a més, s’ubicarà una estació d’operacions (PC+ software) i quadre sinòptic a la 

sala d’explotació per al  control  dels processos de l’EDAR. 

 

8. Instal·lacions auxiliars 

La planta es dotarà de subministrament elèctric i d’aigua potable per als serveis 

sanitaris, neteja de les instal·lacions i alimentació per a preparació de reactius. 
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Introducció 

L’objecte del present annex és el de recopilar i analitzar tota la informació existent 

relacionada amb la ubicació i disseny de la nova estació depuradora d’aigües residuals 

del municipi de Botarell. 

Les dades de la població actual i les previsions de creixement urbanístic recollits als 

Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) i Plans Parcials (PP) han estat facilitades per 

l’Ajuntament de Botarell. Tanmateix, també ha aportat a l'autor del projecte els 

consums d’aigua potable trimestrals registrats al municipi durant els anys 2006-2009 i 

la xarxa de sanejament del nucli urbà. 

Per una altra banda, l’Ajuntament ha facilitat les dades cadastrals de les parcel·les de 

possibles ubicacions de la solució. Aquestes han estat contrastades amb una consulta 

realitzada a l’oficina virtual del cadastre del Ministeri d’Economia i Hisenda 

 

1. Creixement urbanístic 

La població censada al municipi de Botarell l’any 2008 és de 1.050 habitants, segons 

la informació facilitada per part de l’Ajuntament. 

El creixement urbanístic del municipi es defineix en el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal i es desenvolupa per mitjà de Polígons d’Actuació Urbanística i Plans 

Parcials: 

 Polígons d’Actuació Urbanística: 

 PAU-1, PAU-2, PAU-3, PAU-4  

 Sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat: 

 PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5 i PP-ind 1 

El nombre d’habitatges previstos és de 1.113; 83 en sòl urbà no consolidat, 688 en sòl 

urbanitzable delimitat i 342 en sòl urbanitzable no delimitat. 

Per tal de garantir un creixement coherent del municipi s’estableix un límit anual per a 

la concessió de llicències corresponent a un màxim de 80 habitatges anuals.  

No es podran aprovar els corresponents plans parcials de delimitació del sòl classificat 

com a urbanitzable no delimitat fins al total desenvolupament i urbanització del sector 

de sòl urbanitzable delimitat adjacent, PP-3. 
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Quadre de reserva de sòl : 

SECTOR
Superfície 

m2
Edifcabilitat 

m2/m2
Sostre màxim 
edificable m2

Densitat 
màxima 
hab/Ha

Nombre màxim 
d'habitatges

sostre 
habitatges de 

protecció %

Nombre 
habitatges de 

protecció

Sòl Urbà no 
consolidat

PAU-1 14.958 0,25 3.740 6,0 9
PAU-2 7.494 0,56 4.198 24,0 18
PAU-3 11.394 0,35 3.988 12,0 14
PAU-4 10.460 0,56 5.876 40,0 42 1.175 20,0% 11

total SU no cons 44.306 17.801 83 1.175 6,6% 11
Sòl Urbanitzable 
Delimitat

PP-1 99.574 0,45 44.808 24,0 239 8.245 18,4% 75
PP-2 34.600 0,50 17.300 40,0 138 6.920 40,0% 63
PP-3 66.516 0,50 33.258 30,0 200 6.652 20,0% 60
PP-4 21.981 0,45 9.891 24,0 53 1.820 18,4% 17
PP-5 24.262 0,45 10.918 24,0 58 2.009 18,4% 18

total SUD 246.933 116.176 688 25.645 22,1% 233
Sòl Urbanitzable No 
Delimitat

SUND 142.515 0,45 64.132 24,0 342 12.826 20,0% 117
total SUND 142.515 64.132 342 12.826 20,0% 117

TOTAL 433.754 198.109 1.113 39.647 20,0% 361

 

Taula 1. Creixement urbanístic del municipi de Botarell. 

Font: Ajuntament de Botarell. 

 

Els Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) i els Plans Parcials (PP) 1er i 3 er són els 

que presenten una execució a més curt termini respecte del conjunt d’actuacions 

recollides al POUM. 

 83 habitatges (PAU). Sòl urbá no consolidat 

 239 habitatges del 1er P.P. 

 200 habitatges del 3er P.P. 

 Habitatges Total = 83 + 239 + 200 = 522 

Aquestes actuacions, que determinen 522 habitatges nous, seran els corresponents al 

creixement urbanístic a l’any horitzó 2019 per al disseny de la nova EDAR. 

Amb les dades de creixement i la població actual, s’obté una població futura al terme 

municipal de Botarell de 2.616 habitants a l’any 2019. 

D’acord a la incertesa de complir les previsions de creixement en base a l’actual 

conjuntura urbanística, es considera un valor més moderat de creixement de la 

població, i per tant, es fixa una població a l’any horitzó (2019) de 2.000 habitants. 
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2. Consum d’aigua 

Al no existir un cabalímetre a l’entrada de l’actual instal·lació de depuració i, per tant, 

no disposar de registres històrics dels cabals d’aigües residuals, es necessari analitzar 

les dades dels consums municipal d’aigua potable durant els últims anys. Mitjançant 

aquestes dades es pot determinar la variació interanual del consum d’aigua i d’aquesta 

manera extrapolar els resultats a la variació interanual del cabal d’aigua residual 

(creixement de la dotació anual) per causa de la interrelació existent entre ells. 

L’Ajuntament de Botarell ha facilitat a l'autor del projecte les dades de consums 

d’aigua trimestrals durant els anys 2006-2009. A la taula següent es presenten 

aquestes dades: 

 

TRIMESTRE NOMBRE DE COMPTADORS CONSUM REAL

1r trim. 2006 453 13.458 m3

2n trim. 2006 458 20.476 m3

3r trim. 2006 460 19.597 m3

4t trim. 2006 463 11.083 m3

1r trim. 2007 466 13.145 m3

2n trim. 2007 470 18.613 m3

3r trim. 2007 472 20.445 m3

4t trim. 2007 476 12.026 m3

1r trim. 2008 476 11.954 m3

2n trim. 2008 477 15.367 m3

3r trim. 2008 477 17.171 m3

4t trim. 2008 478 11.008 m3

1r trim. 2009 480 11.753 m3

2n trim. 2009 480 18.193 m3

INFORMACIÓ CONSUMS D'AIGUA

 

Taula 2. Consums trimestrals d’aigua municipal. 

Font: Ajuntament de Botarell 

 

3. Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 

El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes és el principal instrument en 

matèria de sanejament a Catalunya. 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 d’aquestes i que pretén aconseguir abans de l’any 2015 un 
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bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de 

mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. 

Una vegada consultat el PSARU 2005, l’actuació objecte del projecte està inclosa a 

l’annex 1: Llistat d’actuacions programades en l’actualització 2007 del PSARU 2005, 

dins del primer escenari . Aquesta informació es troba recollida a l’Apèndix 1. 
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PSARU 2005

ESCENARI 2006-2008

Actualització 2007

Id Actuació Municipi
Import ACA (IVA 

exclòs)
Codi sistema Ens Gestor

25050
Col·lectors en alta de connexió del nucli de 
Les Carpes al Sistema Abrera

ABRERA 443.000 ABR

25051
Revisió d'imports i noves necessitats 
detectades sistema Abrera. 2006-2008

ABRERA 7.699.000 ABR

2566
COL·LECTORS DELS SECTORS DE CAN RIAL 
I MAS GALL A ESPARREGUERA I AMPLIACIÓ 
DE L'EDAR D'ABRERA (BAIX LLOBREGAT)

ABRERA 5.508.000 ABR

26001
Ampliació de la linia de fangs de l'EDAR 
Abrera

ABRERA 3.811.012 ABR

10042 SISTEMA DE SANEJAMENT D'ÀGER ÀGER 878.300 AGE1

526
RENOVACIO I MILLORA DE LA XARXA DE 
COL·LECTORS DEL MUNICIPI D'AIGUAFREDA

AIGUAFREDA 1.443.733 AGF
Consorci Defensa Conca 

Besòs

11
COL·LECTORS EN ALTA DELS MUNICIPIS 
D'AITONA I SERÒS

AITONA 59.370 AIT

26178
Col·lector d'encreuament sota la rotonda de 
la N-II al teme municipal dels Alamús

ALAMÚS, ELS 6.972 ALM1 Ajunt. dels Alamús

15
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA 
D'ALBESA

ALBESA 483.727 ALE

10013 EDAR I COL·LECTORS DE ALBI, L' ALBI, L' 425.900 ABI

17
COL.LECTORS ALCANAR PLATJA I 
ABASTAMENT

ALCANAR 187.479 ALCA
Consell Comarcal del 

Montsià

1032 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS
ALCANAR (LES 

CASES)
155.172 ALCL

Consell Comarcal del 
Montsià

1033 DESCONNEXIÓ D'AIGÜES NETES ALCARRÀS 541.000 ALS
18001 Ampliació edar d'Alcarràs. ALCARRÀS 800.000 ALS

1252
EDAR I COL·LECTORS D'ALCOLETGE 
(SEGRIÀ)

ALCOLETGE 1.741.971 ACGE

234
OBRES DELS TRAMS 6 I 7 DELS 
COL·LECTORS EN ALTA D'ALCOLETGE

ALCOLETGE 240.327 ACGE

714
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR 
D'ALCOVER

ALCOVER 193.538 ALB Ajuntament Alcover

669
MILLORA I CONDICIONAMENT DE L'ESTACIÓ
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
L'ALDEA

ALDEA, L' 1.600.000 ALD

10033 EDAR I COL·LECTORS DE Aldover ALDOVER 485.700 ADV1

10082
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS DE L'ALEIXAR

ALEIXAR, L' 837.100 ALX

10035 EDAR I COL·LECTORS DE Alfara de Carles
ALFARA DE 

CARLES
502.900 AFC

1035 NOUS COL·LECTORS A ALFORJA ALFORJA 270.390 ALJ
Consell Comarcal del Baix 

Camp

235
COL·LECTOR DE LA URBANITZACIÓ 
BARQUERES A ALFORJA

ALFORJA 15.196 ALJ
Consell Comarcal del Baix 

Camp
10073 SISTEMA DE SANEJAMENT D'ALGERRI ALGERRI 385.900 ALGR

1254
PERLLONGACIÓ COL·LECTOR D'ALGUAIRE 
(SEGRIÀ)

ALGUAIRE 300.000 ALG

26179
Instal.lació de dossificació de diòxid de clor a
l'EDAR d'Alguaire

ALGUAIRE 120.000 ALG

10078 SISTEMA DE SANEJAMENT D'ALINS ALINS 387.400 ALN

10100
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI 
D'ÀREU. TM ALINS

ALINS 340.900 AREU

1037 NOUS COL·LECTORS ALMACELLES 240.000 ALM

26180
DESCONNEXIÓ D'AIGÜES BLANQUES 
D'ALMACELLES

ALMACELLES 200.000 ALM

19
MODIFICACIÓ DE L'ACTUAL TRAÇAT DE LA 
XARXA DES DE L'ANTIGA EB FINS EL 
CLAVEGUERAM DE REUS

ALMOSTER 212.071 RUS Ajuntament Reus

20
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS D'ALP

ALP 25.388 ALP

365 DESCONNEXIÓ D'AIGÜES BLANQUES ALP 120.000 ALP

10005
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI 
D'ISAVARRE. TM ALT ÀNEU

ALT ÀNEU 674.900 AAIV

1040
COBRIMENT DEL PRETRACTAMENT I SITJA 
DE FANGS

ALTAFULLA 95.000 ALT Ajuntament Tarragona

2574 EDAR I COL·LECTORS AMER 1.079.546 AME

1271 COL·LECTORS DE L'AMETLLA
AMETLLA DE 

MAR, L'
953.068 AMM

Consell Comarcal del Baix 
Ebre

14003
Nou Sistema de Sanejament per a les 
urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de Mar i 
connexió de l'antiga EDAR.

AMETLLA DE 
MAR, L'

5.243.554 AMM
Consell Comarcal del Baix 

Ebre

26002
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE L'AMETLLA DE 
MAR

AMETLLA DE 
MAR, L'

4.230.450 AMM
Consell Comarcal del Baix 

Ebre

236
COL·LECTOR PINAR I PORTÚS DE L'AMETLLA 
DEL VALLÈS

AMETLLA DEL 
VALLÈS, L'

15.080 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs

237
COL·LECTOR PINAR I PORTÚS DE L'AMETLLA 
DEL VALLÈS

AMETLLA DEL 
VALLÈS, L'

335.161 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs

238
COL·LECTOR PINAR I PORTÚS DE L'AMETLLA 
DEL VALLÈS

AMETLLA DEL 
VALLÈS, L'

17.286 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs

239
COL·LECTOR SANT GENÍS I SANTA CREU DE 
L'AMETLLA DEL VALLÈS

AMETLLA DEL 
VALLÈS, L'

5.034 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs



PSARU 2005

ESCENARI 2006-2008

Actualització 2007

Id Actuació Municipi
Import ACA (IVA 

exclòs)
Codi sistema Ens Gestor

240
COL·LECTOR AMETLLA DEL VALLÈS AL 
SISTEMA GRANOLLERS

AMETLLA DEL 
VALLÈS, L'

22.128 GRA
Consorci Defensa Conca 

Besòs

26181
Col·lector La Terrera/Can Camp de l’Ametlla 
del Vallès

AMETLLA DEL 
VALLÈS, L'

438.570 GAR
Consorci Defensa Conca 

Besòs

3039
Col·lector L'Ametlla-Montguit i previsió de 
connexió de Mas Fabrera del TM de l'Ametlla 
del Vallès.

AMETLLA DEL 
VALLÈS, L'

228.017 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs

528
COL·LECTOR CAN CAMP DE L'AMETLLA DEL 
VALLÈS + P + DO

AMETLLA DEL 
VALLÈS, L'

213.877 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs

529
COL·LECTOR SANT GENÍS I SANTA CREU DE 
L'AMETLLA DEL VALLÈS + DO

AMETLLA DEL 
VALLÈS, L'

287.963 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs

1041 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (N i P) AMPOSTA 155.172 AMP
Consell Comarcal del 

Montsià

23
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DEL 
POBLENOU DEL DELTA AL T.M. D'AMPOSTA

AMPOSTA 10.263 AMPP

670 EDAR DE POBLENOU DEL DELTA AMPOSTA 405.000 AMPP
Consell Comarcal del 

Montsià
10087 EDAR I COL·LECTORS DE Eucaliptus AMPOSTA 877.600 AMPE

26
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS D'ARBECA. ALTERNATIVA DEL 
CAMÍ DE LA FONT DE LA JULIANA

ARBECA 26.513 ARB

26103 Ampliació EDAR ARBOÇ ARBOÇ, L' 1.614.677 ARÇM
Consell Comarcal Baix 

Penedès

17001
Reformar col·lectors i dessorradors d'entrada
a depuradora.

ARBUCIES 250.000 ARC Ajuntament Arbúcies

2449

MILLORES COL·LECTOR EN ALTA I 
DESCONNEXIÓ DE LES AIGÜES BLANQUES 
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
D'ARBÚCIES

ARBÚCIES 11.616 ARC Ajuntament Arbúcies

2450

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS D'ARENYS DE MAR, ARENYS DE 
MUNT I CANET DE MAR (ORIGEN RIERA DE 
LA VALL DE MARIA)

ARENYS DE MAR 291.000 ARE
Consell Comarcal del 

Maresme

26003
Ampliació i modificació de procés EDAR 
Arenys de Mar

Arenys de Mar 1.630.000 ARE
Consell Comarcal del 

Maresme

28

COL·LECTORS EN ALTA A LA NOVA EDAR 
D'ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT I 
CANET DE MAR, RETORN A EMISSARI  I 
REMODELACIÓ DE L'ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT

ARENYS DE MAR 229.814 ARE
Consell Comarcal del 

Maresme

16011

ESTACIÓ DE BOMBAMENT I IMPULSIÓ DE 
CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR EN ALTA 
D'ARENYS DE MUNT A L'EDAR DEL SISTEMA 
D'ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT I 
CANET DE MAR

ARENYS DE MUNT 600.000 ARE
Consell Comarcal del 

Maresme

10040
EDAR I COL·LECTORS DE PORQUERISSES-
ALBARELLS

ARGENÇOLA 238.600 AGÇP

10075
EDAR I COL·LECTORS D'ARTESA DE LLEIDA 
I PUIGVERD DE LLEIDA

ARTESA DE 
LLEIDA

721.500 ALL

1043
CONNEXIÓ MARE DE DEU DEL PLA AMB 
COL·LECTORS

ARTESA DE 
SEGRE

50.695 ART

26182
Col·lector de connexió de la zona de mare de
deu del pla amb el col.lector en alta del 
Senill

ARTESA DE 
SEGRE

60.000 ART

35
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL.LECTORS EN ALTA DEL 
MUNICIPI D'ASCÓ

ASCÓ 1.070.744 ASC

10110
SISTEMA DE SANEJAMENT DE LES 
AVELLANES

AVELLANES I 
SANTA LINYA

233.800 ASLA

1094
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL.LECTORS D'AVIÀ

AVIÀ 1.585.677 AVIA

16013 Connexió de la Plana al sistema Gironella AVIÀ 200.000 GRN

3015 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS AVINYÓ 250.000 AVI

531

COL·LECTORS EN ALTA PER AL SANEJAMENT
DELS NUCLIS DE LES CABÒRIES I LES 
GUNYOLES, AL TM. D'AVINYONET DEL 
PENEDÉS

AVINYONET DEL 
PENEDÈS

331.096 VDP
Manc.Interm. Penedès-

Garraf

1096
CONNEXIÓ DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
AL SISTEMA DE SANEJAMENT DE BAGÀ-
GUARDIOLA

BAGÀ 30.051 BAG

38
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE BAGÀ-GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ

BAGÀ 302.672 BAG

10179
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
GERRI DE LA SAL. TM BAIX PALLARS

BAIX PALLARS 584.500 BPGS

2200
AMPLIACIÓ I MILLORA DE L'EDAR DE 
BALAGUER 

BALAGUER 1.722.480 BAL

3014
EDAR nova Balsareny amb reducció de 
nutrients i tractament de fangs

BALSARENY 1.300.000 BLS Ajuntament Balsareny

42
COL·LECTORS EN ALTA PER EL SANEJAMENT 
DE BANYERES DEL PENEDÈS

BANYERES DEL 
PENEDÈS

258.626 VEN
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Id Actuació Municipi
Import ACA (IVA 

exclòs)
Codi sistema Ens Gestor

26111
CLAUSURA EDAR BANYERES DEL PENEDÈS 
(SAIFORES)

BANYERES DEL 
PENEDÈS 

(SAIFORES)
294.243 BDPS Ajuntament Banyeres del P.

26131
Ampliació capacitat d'eliminació de Nitrogen 
de l'EDAR de Banyoles i reducció química de 
fòsfor

BANYOLES 900.000 BAY
Consell Comarcal del Pla de 

l'Estany

475
DIGESTIÓ ANAERÒBIA A L'EDAR DE 
BANYOLES

BANYOLES 2.204.709 BAY
Consell Comarcal del Pla de 

l'Estany

44

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT DE BARBENS, 
SEANA I IVARS D'URGELL, ALS TM 
BARBENS, BELLPUIG I IVARS D'URGELL

BARBENS 383.081 BNS

882
CONNEXIÓ COL·LECTORS AL SISTEMA DEL 
COL·LECTORS DEL SISTEMA DE BARBENS-
SEANA-IVARS D'URGELL

BARBENS 120.202 BNS

26132
ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SISTEMA 
BARRUERA

BARRUERA 10.000 BAR

26149
Eliminació aigües blanques. Reparació 
col·lector en alta sistema de Bàscara

BÀSCARA 400.000 BAS

2455
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE BATEA

BATEA 35.145 BAT

15002
NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE BEGUES

BEGUES 266.061 BGS EMSHTR

242

MILLORA DEL SANEJAMENT D'AIGÜES 
RESIDUALS AL MUNICIPI DE 
BEGUES.PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA 
PROLONGACIÓ DE L'ACTUAL COL·LECTOR 
D'ARRIBADA A LA DEPURADORA EXISTENT 
FINS A LA NOVA DEPURADORA

BEGUES 25.564 BGS EMSHTR

245
NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE BEGUES

BEGUES 607.421 BGS EMSHTR

2537

MILLORA DEL SANEJAMENT D'AIGÜES 
RESIDUALS AL MUNICIPI DE 
BEGUES.PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA 
PROLONGACIÓ DE L'ACTUAL COL·LECTOR 
D'ARRIBADA A LA DEPURADORA EXISTENT 
FINS A LA NOVA DEPURADORA

BEGUES 28.631 BGS EMSHTR

2621

MILLORA DEL SANEJAMENT D'AIGÜES 
RESIDUALS AL MUNICIPI DE 
BEGUES.PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA 
PROLONGACIÓ DE L'ACTUAL COL·LECTOR 
D'ARRIBADA A LA DEPURADORA EXISTENT 
FINS A LA NOVA DEPURADORA

BEGUES 45.210 BGS EMSHTR

10165 EDAR I COL·LECTORS DE Bellaguarda BELLAGUARDA 575.400 BLGD

26183 Col·lectors en alta de Bellcaire d'Empordà
BELLCAIRE 
D'EMPORDÀ

250.038 ECL Consorci Costa Brava

885
COL·LECTORS I DESCONNEXIÓ DE LA 
XARXA DEL REC VELL

BELL-LLOC 200.000 BLL
Consell Comarcal del Pla 

d'Urgell

10168
EDAR I COL·LECTORS DE Bellmunt de 
Priorat

BELLMUNT DE 
PRIORAT 

627.200 BMP2

1047
CONNEXIÓ SEANA ALS COL·LECTORS DEL 
SISTEMA DE BARBENS - SEANA - IVARS 
D'URGELL (70.000 + IVA)

BELLPUIG 70.000 BNS

2458

COL·LECTORS EN ALTA DE LA 
URBANITZACIÓ LA BARONIA DEL MAR A 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE CALAFELL, AL TERME 
MUNICIPAL DE BELLVEI I CALAFELL

BELLVEI 883.010 CAL Ajuntament Calafell

533
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
BELLVEI

BELLVEI 91.406 BLV
Consell Comarcal Baix 

Penedès

887
COL·LECTOR DE CONNEXIÓ DEL NUCLI DE 
PI A L'EDAR DE BELLVER DE CERDANYA

BELLVER DE 
CERDANYA

785.086 BEC

372
COL·LECTOR SOBREEXIDOR DELS 
COL·LECTORS EN ALTA DE BELLVÍS

BELLVÍS 150.000 BVI
Consell Comarcal del Pla 

d'Urgell

889 REDUCCIÓ NUTRIENTS BELLVÍS 90.000 BVI
Consell Comarcal del Pla 

d'Urgell
10170 EDAR I COL·LECTORS DE Benifallet BENIFALLET 545.600 BNF

2460
COL·LECTORS EN ALTA DEL SECTOR CAN 
PONÇ, A BERGA

BERGA 22.416 BER

755
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BERGA AMB 
TRACTAMENT DE NUTRIENTS (N i P)

BERGA 601.000 BER

19002 Ampliació EDAR Besalú BESALU 800.000 BES
Consell Comarcal de la 

Garrotxa
26184 Obres de millora de l'Edar de Bescanó BESCANÓ 12.257 BSC

249
CONNEXIÓ DE CAN OLIVERES A BIGUES I 
RIELLS

BIGUES I RIELLS 25.009 BIR
Consorci Defensa Conca 

Besòs

2538
COL·LECTOR DE BY-PASS DE LES AIGÜES 
DEL SISTEMA DE BIGUES I RIELLS, AL 
SISTEMA DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.

BIGUES I RIELLS 29.947 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs
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535
COL·LECTOR DE BY-PASS DE LES AIGÜES 
DEL SISTEMA DE BIGUES I RIELLS, AL 
SISTEMA DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.

BIGUES I RIELLS 766.280 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs

10129 EDAR I COL·LECTORS DE La Bisbal de Falset
BISBAL DE 
FALSET, LA

438.300 BBF

11349
Col·lectors en alta de connexió al sistema de 
riera de la Bisbal

BISBAL DEL 
PENEDES, LA

222.000 VEN

16014
NOU COL.LECTOR DE SORTIDA DE L'EDAR 
DE LA BISBAL D'EMPORDÀ

BISBAL 
D'EMPORDÀ, LA

55.000 LBE

18011
Ampliació de l'edar de la Bisbal d'Empordà i 
desdoblament del col·lector en alta.

BISBAL 
D'EMPORDÀ, LA

1.250.000 LBE

25037
Reducció química de fòsfor a l'edar de la 
Bisbal d'Empordà

BISBAL 
D'EMPORDÀ, LA

195.000 LBE

375 DESCONNEXIÓ D'AIGÜES BLANQUES BOLVIR 180.000 BOL
10186 SISTEMA DE SANEJAMENT D'ES BÒRDES BÒRDES, ES 739.000 BRD1
10153 EDAR I COL·LECTORS DE BORDILS BORDILS 632.100 BDLS

778

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE 
LES BORGES DEL CAMP

BORGES DEL 
CAMP

1.526.691 BOC

1104
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE 
BORREDÀ

BORREDÀ 625.758 BOR

1049 DESCONNEXIÓ AIGÜES BLANQUES BÒSSOST 129.310 BOS Conselh Generau d'Aran
672 EDAR I COL·LECTORS DE BOT BOT 614.452 VOT

26129  EDAR nova Botarell BOTARELL 690.000 BOT
Consell Comarcal del Baix 

Camp

376
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
BOTARELL

BOTARELL 75.000 BOT
Consell Comarcal del Baix 

Camp
10198 EDAR I COL·LECTORS DE Bovera BOVERA 524.200 BVR
1050 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS BREDA 150.000 BRD
17002 AMPLIACIO DE BREDA BREDA 700.000 BRD

2463
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE BREDA

BREDA 78.225 BRD

2464
MODIFICAT DELS COL·LECTORS EN ALTA DE 
BREDA

BREDA 77.221 BRD

2465
MODIFICAT DELS COL·LECTORS EN ALTA DE 
BREDA

BREDA 140.040 BRD

10207 EDAR I COL·LECTORS DE Cabacés CABACES 468.600 CBC

10209 EDAR I COL·LECTORS DE El Mas del Plata CABRA DEL CAMP 998.500 CBCP

5005
DESDOBLAMENT DEL COL.LECTOR EN ALTA 
D'AIGÜES RESIDUALS AL COL.LECTOR DE 
CABRERA DE MAR

CABRERA DE MAR 334.040 MAT
Consell Comarcal del 

Maresme

10252 EDAR I COL·LECTORS DE CAN ROS
CABRERA 

D'IGUALADA
944.600 CICR

2435 Ampliació EDAR Calaf Calaf 300.000 CAF

1051 ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES
CALDES DE 
MALAVELLA

360.000 CMV

10229 EDAR I COL·LECTORS DE Can Carbonell
CALDES DE 
MALAVELLA 

650.600 CDMC

10230 EDAR I COL·LECTORS DE CAN SOLÀ GROS I
CALDES DE 
MALAVELLA 

708.300 CDMG

25038
Reducció química de fòsfor a l'edar de 
Caldes de Montbui

CALDES DE 
MONTBUI

195.000 CDM
Consorci Defensa Conca 

Besòs

2539

REPOSICIÓ DEL TRAM INICIAL DE LA RIERA 
DE CALDES I COL·LECTORS EN ALTA DELS 
DELS SAULONS I LA FONT DELS 
ENAMORATS. TM CALDES DE MONTBUÍ

CALDES DE 
MONTBUI

36.192 CDM
Consorci Defensa Conca 

Besòs

540

REPOSICIÓ DEL TRAM INICIAL DE LA RIERA 
DE CALDES I COL·LECTORS EN ALTA DELS 
DELS SAULONS I LA FONT DELS 
ENAMORATS. TM CALDES DE MONTBUÍ

CALDES DE 
MONTBUI

839.626 CDM
Consorci Defensa Conca 

Besòs

60

COL·LECTORS EN ALTA DE SANEJAMENT 
DES DEL CASC URBÀ FINS ELS BARRIS DE 
CORTES I CAN CAVALLERS, AL TM DE 
CALLUS

CALLÚS 499.994 MAS
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages

673
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE CAMARLES

CAMARLES 959.999 CML Ajuntament Camarles

4003
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB 
AUTOGENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A 
CAMBRILS

CAMBRILS 1.121.760 CMN
Consell Comarcal del Baix 

Camp

779

SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR 
INTERCEPTOR DE COSTA DE CAMBRILS 
ENTRE L'AVINGUDA CATALUNYA I EL 
CARRER NEWTON. TM CAMBRILS

CAMBRILS 125.000 CMN
Consell Comarcal del Baix 

Camp

10318 EDAR I COL·LECTORS DE CAMPELLES CAMPELLES 439.700 CPL1
10321 EDAR I COL·LECTORS DE Campins CAMPINS 387.100 CPNS

2575 ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES CAMPRODON 283.647 CAM
Consell Comarcal del 

Ripollès
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988 POU DE GRUIXUTS CAMPRODON 85.000 CAM
Consell Comarcal del 

Ripollès
10315 EDAR I COL·LECTORS DE FONT-RUBÍ CAMPRODON 394.600 CPDF

383
COL·LECTOR-INTERCEPTOR DE CANET DE 
MAR

CANET DE MAR 568.966 ARE
Consell Comarcal del 

Maresme

10254
COL·LECTORS EN ALTA PER AL SANEJAMENT
DELS NUCLIS DE CAN SEBASTIANET I BOSC 
D'EN BIURE. TM CÀNOVES I SAMALÚS

CÀNOVES I 
SAMALÚS

264.107 CIS
Consorci Defensa Conca 

Besòs

3002
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE CÀNOVES I SAMALÚS

CÀNOVES I 
SAMALÚS

1.707.469 CIS
Consorci Defensa Conca 

Besòs

63
COL·LECTORS EN ALTA DEL SISTEMA DE 
CÀNOVES

CÀNOVES I 
SAMALÚS

402.025 CIS
Consorci Defensa Conca 

Besòs
26021 EDAR POU NOU A CANYELLES CANYELLES 300.000 CPN
10226 EDAR I COL·LECTORS DE Capçanes CAPÇANES 422.900 CÇN

66

COL.LECTORS EN ALTA DEL SISTEMA DE LA 
POBLA DE CLARAMUNT, LA TORRE DE 
CLARAMUNT, CAPELLADES I VALLBONA 
D'ANOIA

CAPELLADES 200.536 CAP

16007

COL·LECTOR DE CONNEXIÓ DE LA 
URBANITZACIÓ SANT JOSEP, DE LLINARS 
DE VALLÈS, A LA NOVA DEPURADORA DE LA 
ROCA DEL VALLÈS AL TM DE LLINARS DEL 
VALLÈS

CARDEDEU 417.014 RDV

1280
COL·LECTORS GENERALS I EDAR DE CARME 
(ANOIA)

CARME 2.350.000 CARM

674
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'EDAR I 
COL·LECTORS EN ALTA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE CASERES 

CASERES 124.964 CSR

989
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (N i P) A L'EDAR 
DE CASSÀ DE LA SELVA-LLAGOSTERA

CASSÀ DE LA 
SELVA

245.000 CDS

756
AMPLIACIÓ EDAR PER REDUCCIÓ DE 
NUTRIENTS

CASSERRES 234.000 CSRS

757
ESCOMESA ELÈCTRICA DE L'ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT DE CASSERRES

CASSERRES 69.600 CSRS

10331 EDAR I COL·LECTORS DE EL GUIXARÓ CASSERRES 208.800 CSRG

10270
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
GUÀRDIA DE TREMP. TM CASTELL DE MUR

CASTELL DE MUR 343.500 CMGT

256
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE CASTELLAR DE N'HUG

CASTELLAR DE 
N'HUG

13.007 CDNH

68
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE CASTELLAR DE N'HUG

CASTELLAR DE 
N'HUG

44.406 CDNH

759 CONNEXIÓ BARRI CERDANYA (IMPULSIÓ)
CASTELLAR DE 

N'HUG
60.000 CDNH

10240
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA CASTELLAR DEL VALLES                

CASTELLAR DEL 
VALLES

478.800 CDV
Ajuntament Castellar del 

Vallès

1054
REMODELACIÓ DE LA IMPULSIÓ I L'ESTACIÓ
DE BOMBAMENT NORD DEL SISTEMA 
CASTELLAR DEL VALLÈS

CASTELLAR DEL 
VALLES

350.000 CDV
Ajuntament Castellar del 

Vallès

25039
Reducció química de fòsfor a l'edar de 
Castellbell i el Vilar

CASTELLBELL I 
EL VILAR

195.000 CIV

2540

XARXES PRIMÀRIES DE PLUVIALS I 
SANEJAMENT DE LES URBANITZACIONS 
BELLAMAR I MONTEMAR I DE LA XARXA 
PRIMÀRIA DE PLUVIALS DE LA 
URBANITZACIÓ DEL BAIXADOR DE LA 
PLATJA. TM CASTELLDEFELS

CASTELLDEFELS 7.576.895 GVC EMSHTR

18008
NOVA EDAR i COL·LECTORS DE 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA i connexió de 
Fluvià de Montagut

CASTELLFOLLIT 
DE LA ROCA

2.000.000 CDR
Consell Comarcal de la 

Garrotxa

10292 EDAR I COL·LECTORS DE LA FIGUEROLA
CASTELLNOU DE 

BAGES 
282.300 CNBF

10293
EDAR I COL·LECTORS DE LES PINEDES DE 
CASTELLNOU

CASTELLNOU DE 
BAGES 

389.300 CNBP

258 NOU COL·LECTOR A CASTELLNOU DE SEANA
CASTELLNOU DE 

SEANA
32.820 CNSN

18009
Derivació de part de l'excés d'afluent de 
l'edar Castelló d'Empúries al sistema 
Empuriabrava

CASTELLÓ 
D'EMPÚRIES

400.000 CDE Consorci Costa Brava

74
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS D'EMPURIABRAVA. 
TM CASTELLÓ D'EMPÚRIES

CASTELLÓ 
D'EMPÚRIES

2.452.063 EPB Consorci Costa Brava

1278
COL·LECTORS GENERALS I EDAR DE 
CASTELLOLÍ (ANOIA)

CASTELLOLÍ 900.000 CAST

26153
Col·lector de connexió de Castellvell del 
Camp al sistema Reus

CASTELLVELL 
DEL CAMP

991.720 RUS Ajuntament Reus

75
DEPURADORA VERDA A LA MUNIA, TM DE 
CASTELLVÍ DE LA MARCA

CASTELLVÍ DE LA 
MARCA

5.009 CAVU
Manc.Interm. Penedès-

Garraf

77
DEPURADORA VERDA A LA MUNIA, TM DE 
CASTELLVÍ DE LA MARCA

CASTELLVÍ DE LA 
MARCA

30.122 CAVU
Manc.Interm. Penedès-

Garraf

1279
COL·LECTORS GENERALS I EDAR DE 
CASTELLVÍ DE ROSANES (BAIX LLOBREGAT)

CASTELLVÍ DE 
ROSANES

2.050.000 CRS
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26004
CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS I COL.LECTORS EN 
ALTA DEL CATLLAR.- 1ª FASE

CATLLAR, EL 4.800.000 CAT

2576 COL·LECTOR
CELLERA DE TER, 

LA
282.793 ANG

2561
EDAR DEL NUCLI DE SANT CORNELI A 
CERCS (BERGUEDÀ)

CERCS 210.000 CRCC

26134
Reposició col·lector en alta afectat per la 
variant de Vallirana 

CERVELLÓ SFL EMSHTR

3004
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (N i P) A L'EDAR 
DE CERVERA

CERVERA 1.000.000 CER Ajuntament Cervera

387
COL·LECTOR EMISSARI DE LA ZONA DE LES 
FORQUES AL RIU ONDARA 

CERVERA 231.108 CER Ajuntament Cervera

389
TRACTAMENT DE FANGS DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
CERVERA

CERVERA 750.828 CER Ajuntament Cervera

78
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS PER AL SECTOR NORD DE 
CERVERA

CERVERA 3.000.000 CER Ajuntament Cervera

10340
Col.lector d'aigües residuals a Cervià de les 
Garrigues

CERVIA DE LES 
GARRIGUES 

501.800 CVG

1273
EDAR DE LA COMA A LA COMA I LA PEDRA 
(SOLSONÈS)

COMA I LA 
PEDRA, LA

500.000 CIPC

10279
EDAR I COL·LECTORS DE EL PORT DEL 
COMPTE SUD-OEST

COMA I LA 
PEDRA, LA 

1.029.000 CMP2

26185
Complement de finançament de les obres de 
bombament de les aigües residuals dels 
sectors 1 i 2 de la Creu d'Aragall

CORBERA DE 
LLOBREGAT

4.994 SFL EMSHTR

262
BOMBAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS 
DEL SECTOR LA CREU D'ARAGALL 1 A 
CORBERA DE LLOBREGAT

CORBERA DE 
LLOBREGAT

62.050 SFL EMSHTR

263
COL·LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DEL 
SECTOR LA CREU D'ARAGALL 2. TRAM C/ 
EUCALIPTUS A CORBERA DE LLOBREGAT

CORBERA DE 
LLOBREGAT

164.492 SFL EMSHTR

264

BOMBAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS 
DEL SECTOR LA CREU D'ARAGALL2. TRAM 
C/ FONOLL I GINESTA A CORBERA DE 
LLOBREGAT

CORBERA DE 
LLOBREGAT

81.393 SFL EMSHTR

79

2a FASE DEL COL·LECTOR INTERCEPTOR DE 
LA RIERA DE CORBERA I CONNEXIONS 
DELS NUCLIS URBANS DE L'ÁREA DE 
INFLUÈNCIA, TM. CORBERA DE LLOBREGAT. 
DESGLOSSAT NÚM. 1

CORBERA DE 
LLOBREGAT

886.864 SFL EMSHTR

80

COL.LECTORS INTERCEPTORS D'AIGÜES 
RESIDUALS DESLS SECTORS DE LA CREU 
D'ARAGALL, SOLEI ELS HERBATGES I LES 
PARRETES A CORBERA DE LLOBREGAT

CORBERA DE 
LLOBREGAT

697.011 SFL EMSHTR

10210 EDAR I COL·LECTORS DE Corbera d' Ebre CORBERA D'EBRE 522.900 CBE

83
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE CORBINS

CORBINS 70.900 TOE

2577 COL·LECTORS CORÇÀ 396.071 LBE

25036 Reducció química de fòsfor a l'edar del Terri
CORNELLÀ DE 

TERRI
195.000 BAY

Consell Comarcal del Pla de 
l'Estany

990 COL·LECTOR
CORNELLÀ DE 

TERRI
303.393 BAY

Consell Comarcal del Pla de 
l'Estany

266
SANEJAMENT DEL PARATGE COMANELL. TM 
CORNELLÀ DE TERRI

CORNELLÀ DEL 
TERRI

64.760 BAY
Consell Comarcal del Pla de 

l'Estany

10303
EDAR I COL·LECTORS DE Cornudella de 
Montsant

CORNUDELLA DE 
MONTSANT

1.020.000 CNM

2578 COL·LECTORS

CRUÏLLES, 
MONELLS I ST. 
SADURNÍ DE 

L'HEURA

338.735 LBE

26020
ACTUACIONS PER REDUCCIÓ DE 
SOBREIXMENTS A LES EB PRINCIPAL I 
PLATJA DEL SISTEMA CUNIT-CUBELLES

CUBELLES 250.000 CUB
Consell Comarcal Baix 

Penedès

26159
Nou col·lector/sobreixidor submarí a l'àrea 
litoral del cubelles (desembocadura del riu 
Foix)

CUBELLES 626.000 CUB
Consell Comarcal Baix 

Penedès

10350
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA DELTEBRE                                

DELTEBRE 486.000 DEL
Consell Comarcal del Baix 

Ebre

2101
MILLORA DE LA CAPACITAT HIDRÀULICA 
DEL COL·LECTOR DE SALMORRES DE LA 
CONCA DE LLOBREGAT

DIVERSOS 12.577.492 PDL EMSHTR

16006
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS DE CAN 
MASSUET - EL FAR S. TM DOSRIUS

DOSRIUS 2.000.000 DRM1

1058 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS ELS MUNTELLS 77.586 SJEM
Consell Comarcal del 

Montsià



PSARU 2005

ESCENARI 2006-2008

Actualització 2007

Id Actuació Municipi
Import ACA (IVA 

exclòs)
Codi sistema Ens Gestor

26022
CONNEXIÓ SANT PERE PESCADOR I 
L'ARMENTERA A EDAR L'ESCALA

ESCALA, L' 5.900.000 ECL Consorci Costa Brava

391 MILLORA DE LA CONNEXIÓ DEL SEQUIOT
ESPLUGA DE 
FRANCOLÍ, L'

4.385 ESF

10362 SISTEMA DE SANEJAMENT D'ESPOT ESPOT 370.584 EPT

2252
SANEJAMENT D'ESPOT I D'ESTAÏS. TM 
ESPOT. COMPLEMENTARI

ESPOT 224.176 EPTE

2474
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS D'ESPOT

ESPOT 137.314 EPT

10368 EDAR I COL·LECTORS DE L'ESTANY ESTANY, L' 1.036.000 ETN

26135 Tractament de Fangs ESTERRI D'ÀNEU ESTERRI D'ÀNEU 200.000 EDA

26136
Eliminació d'aigües blanques ESTERRI 
D'ÀNEU

ESTERRI D'ÀNEU 70.000 EDA

675
PROJECTE COSNTRUCTIU PEL TRACTAMENT 
DE FANGS DE L'EDAR DE FALSET 

FALSET 93.103 FAL

10385
SISTEMA DE SANEJAMENT DE L'OLIVA AL 
FAR D'EMPORDÀ

FAR D'EMPORDÀ, 
EL

484.000 FEPO

10391 EDAR I COL·LECTORS DE La Figuera FIGUERA, LA 377.600 FGRA

25001
Col·lectors en alta per a la recollida d'aigües 
residuals dins la riera Galligans de Figueres.

FIGUERES 1.018.715 FIG Ajuntament Figueres

25002 Connexió de Palol al sistema Figueres FIGUERES 55.000 FIG Ajuntament Figueres

26166 Posttractament de fangs Costa Brava Nord Figueres 5.000.000

3007
Nova EDAR amb eliminació de nutrients i 
col·lectors sistema Figueres

FIGUERES 10.000.000 FIG Ajuntament Figueres

4025
PLANTA DE COMPOSTATGE DE FANGS A 
L'EDAR DE FIGUERES

FIGUERES 1.666.006 FIG Ajuntament Figueres

2065 EDAR+COL·LECTORS
FLAÇÀ I SANT 
JOAN MOLLET

699.842 FLC

10394 EDAR I COL·LECTORS DE Fogars de Tordera
FOGARS DE LA 

SELVA
569.000 FGSF

10387
EDAR I COL·LECTORS DE La Costa del 
Montseny

FOGARS DE 
MONTCLUS

186.600 FGMC

10389 EDAR I COL·LECTORS DE Pertegàs
FOGARS DE 
MONTCLUS

256.000 FGMP

10432 EDAR I COL·LECTORS DE CUELLS FOIXA 289.800 FXAC
10433 EDAR I COL·LECTORS DE ELS MASOS FOIXA 269.500 FXAM

18010 Ampliació de l'edar de Folgueroles FOLGUEROLES 440.000 FOL Consell Comarcal d'Osona

393
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
FOLGUEROLES

FOLGUEROLES 57.168 FOL Consell Comarcal d'Osona

4005
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB 
AUTOGENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A 
FONDARELLA

FONDARELLA 1.001.018 FON
Consell Comarcal del Pla 

d'Urgell

10406
COL·LECTORS EN ALTA DE CANET DE FALS 
A EDAR DE MANRESA. TM FONOLLOSA

FONOLLOSA 999.800 MAS
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages

10408
EDAR I COL·LECTORS DE Fonollosa i Raval 
de Cal Sambeia

FONOLLOSA 750.000 FNLS

905 COL·LECTORS A QUEIXANS 
FONTANALS DE 

CERDANYA
286.000 FCUR

2107 SISTEMA DE SANEJAMENT DE FONTANILLES FONTANILLES 212.225 FTNL

10404 EDAR I COL·LECTORS DE LLABIÀ FONTANILLES 147.600 FNLB
2066 EDAR+COL·LECTORS FONTCOBERTA 685.569 MALI
2108 EDAR+COL·LECTORS DE PERATALLADA FORALLAC 564.098 FRLP

2067 COL·LECTORS
FORNELLS DE LA 

SELVA
1.252.063 GIR Ajuntament Girona

2543

CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR GENERAL 
EN ALTA DE LA URBANITZACIÓ ELS MILPIN 
EN EL T.M. DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS

FRANQUESES DEL
VALLÈS, LES

20.087 GRA
Consorci Defensa Conca 

Besòs

2544

CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR GENERAL 
EN ALTA DE LA URBANITZACIÓ ELS GORGS 
EN EL T.M. DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS

FRANQUESES DEL
VALLÈS, LES

748 GRA
Consorci Defensa Conca 

Besòs

2545

CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR GENERAL 
EN ALTA DE LA URBANITZACIÓ ELS GORGS 
EN EL T.M. DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS

FRANQUESES DEL
VALLÈS, LES

1.008 GRA
Consorci Defensa Conca 

Besòs

2476
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE GANDESA

GANDESA 63.105 GAN

394
DOTACIÓ D'UN NOU TRAM DE COL·LECTOR 
A LES AFORES DE LA POBLACIÓ 

GANDESA 48.533 GAN

395
Perllongació del col·lector de sortida de 
l'Edar fins el riu Sec

GANDESA 36.000 GAN

10436 EDAR I COL·LECTORS DE Garcia GARCIA 383.000 GCA

1261
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE 
L'EDAR DE GAVÀ (BAIX LLOBREGAT)

GAVÀ 17.000.000 GVC EMSHTR
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2263

ESTUDI EN PLANTA PILOT PER A LA 
DETERMINACIÓ DE LA  TAXA DE  
DESNITRIFICACIÓ DE L'EDAR DE GAVÀ-
VILADECANS

GAVÀ 77.586 GVC EMSHTR

2546
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE 
GAVÀ/VILADECANS

GAVÀ 43.217 GVC EMSHTR

2547
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE 
GAVÀ/VILADECANS

GAVÀ 11.765 GVC EMSHTR

565
COL·LECTORS CAN BRUGUERS I CA 
N'ESPINOS 

GAVÀ 147.402 GVC EMSHTR

2478
COMPLEMENTARI DE L'EDAR DE GELIDA. 
PERLLONGAMENT DEL COL.LECTOR 
D'ARRIBADA PER CANVI D'EMPLAÇAMENT

GELIDA 16.200 GEL

2479 EDAR GELIDA GELIDA 134.350 GEL
26137 Instal·lació sistema de desodorització GELIDA 150.000 GEL

566
ESTACIÓ DEPURADORA ( MILLORA 
REDUCCIO NUTRIENTS + ESTABILITZACIÓ 
TERRENYS I CORRECIÓ DANYS)

GELIDA 390.000 GEL

10439 EDAR I COL·LECTORS DE GER GER 558.000 GER
2266 COL·LECTORS A  SAGA A EDAR DE GER GER 221.268 GER
10478 EDAR I COL·LECTORS DE Ginestar GINESTAR 510.000 GNT

10457
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA GIRONA                                  

GIRONA 180.000 GIR Ajuntament Girona

276
XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL P.E. 
LA CREUETA A GIRONA

GIRONA 109.579 GIR Ajuntament Girona

301
COL·LECTOR DEL CARRER MARQUÈS 
CALDES DE MONTBUI. TRAM: CARRER 
BARCELONA-CARRER MIGDIA A GIRONA

GIRONA 126.349 GIR Ajuntament Girona

5003
AMPLIACIÓ, amb reducció de N i P, DE 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL SISTEMA GIRONA

GIRONA 1.750.000 GIR Ajuntament Girona

96
AMPLIACIÓ, amb reducció de N i P, DE 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL SISTEMA GIRONA

GIRONA 6.129.215 GIR Ajuntament Girona

97
AMPLIACIÓ, amb reducció de N i P, DE 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL SISTEMA GIRONA

GIRONA 2.178.987 GIR Ajuntament Girona

10492
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA GIRONELLA                               

GIRONELLA 648.600 GRN

10493 EDAR I COL·LECTORS DE VILADOMIU NOU GIRONELLA 345.100 GRNN

10496 EDAR I COL·LECTORS DE GOSOL GOSOL 770.200 GSL

10472 EDAR I COL·LECTORS DE La Granadella GRANADELLA, LA 997.900 GND

100
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE GRANOLLERS

GRANOLLERS 4.652.219 GRA
Consorci Defensa Conca 

Besòs

302
IMPULSIÓ ZONES INDUSTRIALS SOTA EDAR 
GRANOLLERS

GRANOLLERS 11.321 GRA
Consorci Defensa Conca 

Besòs
10499 EDAR I COL·LECTORS DE Gratallops GRATALLOPS 538.800 GTL

103
MILLORES A L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE GUALBA

GUALBA 36.600 GLBC

104
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE GUALBA

GUALBA 55.627 GLBC

10468 EDAR I COL·LECTORS DE GUALTA GUALTA 363.900 GLT
10435 EDAR I COL·LECTORS DE Els Guiamets GUIAMETS, ELS 320.800 GAM1

913
COL·LECTORS DESCONNEXIÓ AIGÜES 
BLANQUES 

GUILS DE 
CERDANYA

167.582 GDSC

10449
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI 
D'ESCALÓ. TM LA GUINGUETA D'ÀNEU

GUINGUETA 
D'ÀNEU

288.000 GGAO

25041
Reducció de nutrients (N i P) a l'edar de 
Guissona

GUISSONA 490.000 GSN Ajuntament Guissona

916 DESCONNEXIÓ AIGÜES BLANQUES GUISSONA 112.458 GSN Ajuntament Guissona

10482
EDAR I COL·LECTORS DE URBANITZACIÓ 
SERRABONICA

GURB 30.000 GRBS Ens Locals. CC Osona

1256
EDAR I COL·LECTORS D'HORTA DE SANT 
JOAN (TERRA ALTA)

HORTA DE SANT 
JOAN

975.000 HSJ

1264
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE 
L'EDAR D'IGUALADA (ANOIA)

IGUALADA 5.000.000 IGU

15001
DESVIAMENT DEL COL·LECTOR EN ALTA 
D'IGUALADA, 2ª FASE

IGUALADA 36.000 IGU

227

MILLORES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS D'IGUALADA, ÒDENA, 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI I 
VILANOVA DEL CAMÍ

IGUALADA 724.566 IGU

26006
Ampliació de capacitat del col·lector 
d'Òdena. Tram pont ferroviari a confluència 
riu Anoia.

IGUALADA 165.000 IGU

304
DESVIAMENT DEL COL·LECTOR EN ALTA 
D'IGUALADA, 2ª FASE

IGUALADA 862 IGU

10513
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
FIGUEROLA D'ORCAU. TM ISONA I CONCA 
DELLÀ

ISONA I CONCA 
DELLÀ

287.400 ICDF
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839
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS D'ISONA I CONCA DELLÀ

ISONA I CONCA 
DELLÀ

837.647 ISO

2189 COL·LECTOR D'ALL A EDAR DE GER ISÒVOL 200.000 GER

10519
SISTEMA DE SANEJAMENT D'IVARS DE 
NOGUERA

IVARS DE 
NOGUERA

385.700 IDN

109
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL.LECTORS EN ALTA D'ELS 
LÍMITS TM LA JONQUERA

JONQUERA, LA 810.345 JONL

807
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE LA JONQUERA

JONQUERA, LA 2.171.637 JON Ajuntament La Jonquera

810 ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES JONQUERA, LA 550.000 JON Ajuntament La Jonquera

573
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DEL 
NUCLI PRINCIPAL DEL MUNICIPI DE JORBA

JORBA 591.696 JRB

399
ESCOMESA PER A LES ESTACIONS DE 
BOMBAMENT NÚM. 1 I 2 DELS COL·LECTORS
DEL SISTEMA DE JUNEDA I TORREGROSSA 

JUNEDA 12.000 JUN
Consell Comarcal del Pla 

d'Urgell

18002 Ampliació de Linyola LINYOLA 500.000 LIN
Consell Comarcal del Pla 

d'Urgell
10546 EDAR I COL·LECTORS DE Llado LLADO 1.019.000 LDO

10551
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
TAVASCAN. TM LLADORRE

LLADORRE 631.700 LDRT

577
TERCER DECANTADOR SECUNDARI A LA 
LLAGOSTA

LLAGOSTA, LA 1.702.413 LLL
Consorci Defensa Conca 

Besòs
10536 EDAR I COL·LECTORS DE LLAMBILLES LLAMBILLES 465.900 LBLC

2068 COL·LECTOR LLANARS 511.092 CAM
Consell Comarcal del 

Ripollès

305
COL·LECTORS EN ALTA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL PASSEIG DE LES RIBERES 
TER I FEITÚS, 1ª FASE, A LLANARS

LLANARS 17.583 CAM
Consell Comarcal del 

Ripollès

842
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL.LECTOR EN ALTA DE 
LLAVORSÍ

LLAVORSÍ 724.194 LLV

1061
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE LLEIDA I 
ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS (N i P)

LLEIDA 7.452.000 LLE Ajuntament Lleida

26150
Connexió de  Llers, Poblenou, La Vall, 
Hostalets i Vinya Gran a EDAR FIGUERES

LLERS 1.376.000 FIG Ajuntament Figueres

2548
MODIFICACIÓ COL·LECTOR RIU TENES. TM 
LLIÇÀ D'AMUNT

LLIÇÀ D'AMUNT 5.019 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs

578
COL·LECTOR CAN FARELL A LLIÇÀ D'AMUNT 
+ P + DO

LLIÇÀ D'AMUNT 150.253 MDV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

579
COL·LECTOR CAN FRANQUESA I LES 
OLIVERES A LLIÇÀ D'AMUNT + P + DO

LLIÇÀ D'AMUNT 129.528 MDV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

583
COLLECTOR LES ARGELAGUES A LLIÇÀ DE 
VALL + P + DO

LLIÇÀ DE VALL 46.112 MDV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

843
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA A 
LLIMIANA

LLIMIANA 503.152 LLI

113
CONSTRUCIÓ DEL COL.LECTOR GENERAL DE
LLINARS DEL VALLÈS-CARDEDEU. 
LIQUIDACIÓ

LLINARS DEL 
VALLÈS

120.202 RDV

402 EDAR LLÍVIA 4.265.679 PUI

586
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
LLORENÇ DEL PENEDÈS

LLORENÇ DEL 
PENEDÈS

105.383 LDP
Consell Comarcal Baix 

Penedès

115
MILLORES A L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE LLORET DE MAR

LLORET DE MAR 4.174.533 LDM Consorci Costa Brava

10589
EDAR I COL·LECTORS DE Sistema La 
Casanova

MAÇANET DE 
CABRENYS 

885.900 MDCC

1021 AMPLIACIÓ EDAR
MAÇANET DE LA 

SELVA
750.000 MDS

Ajuntament Maçanet de la 
Selva

1029

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DEL 
NUCLI DE MAÇANET RESIDENCIAL. TM 
MAÇANET DE LA SELVA

MAÇANET DE LA 
SELVA

1.762.186 MDSB

10605
EDAR I COL·LECTORS DE Els Pantans de 
Montbarbat

MAÇANET DE LA 
SELVA 

898.100 MDSP

10683 EDAR I COL·LECTORS DE El Mas Altaba
MAÇANET DE LA 

SELVA 
1.188.000 MSMA

10580 EDAR I COL·LECTORS DE Maials MAIALS 734.900 MAI

116
CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT DEL 
COL·LECTOR EN ALTA DE PALAFOLLS-
MALGRAT

MALGRAT DE MAR 80.198 PIM
Consell Comarcal del 

Maresme

2486

COL·LECTOR INTERCEPTOR DE LES 
AVINGUDES COSTA BRAVA I PAÏSOS 
CATALANS A MALGRAT DE MAR, TRAM I AL 
TM DE MALGRAT DE MAR

MALGRAT DE MAR 16.000 PIM
Consell Comarcal del 

Maresme

10581
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA MANLLEU                                 

MANLLEU 111.000 MAN Consell Comarcal d'Osona

1269
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE MANLLEU 
(OSONA)

MANLLEU 1.951.600 MAN Consell Comarcal d'Osona
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10582
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA MANRESA                                 

MANRESA 737.400 MAS
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages

1153
COL·LECTORS EN ALTA I IMPULSIÓ DEL 
BARRI DEL XUP. TM MANRESA

MANRESA 1.161.224 MAS
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages
10585 EDAR I COL·LECTORS DE Marçà MARÇA 584.400 MÇA1
10613 EDAR I COL·LECTORS DE Margalef MARGALEF 421.200 MGL

2487
COMPLEMENTARI NÚM. 1 DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LES REMODELACIONS A 
L'EDAR DE MARTORELL.

MARTORELL 112.227 MRT

2488
REMODELACIONS A L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
MARTORELL

MARTORELL 16.166 MRT

25017
Nova remodelació i adaptació de la 
depuradora de Martorell.

MARTORELL 1.010.101 MRT

2562
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE 
L'EDAR DE MARTORELL (BAIX LLOBREGAT)

MARTORELL 7.000.000 MRT

587 COL·LECTOR TORRENT LLOPS MARTORELL 387.653 MRT

16001
COL·LECTOR EN ALTA DE BY-PASS DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL DE MARTORELLES. 
TM MARTORELLES

MARTORELLES 382.028 LLL
Consorci Defensa Conca 

Besòs

10603 EDAR I COL·LECTORS DE LES CASES NOVES
MASIES DE 
RODA, LES 

325.900 MDRC

10604 EDAR I COL·LECTORS DE FONTANELLES
MASIES DE 
RODA, LES 

300.900 MDRF

26186
Execució de les obres d'emergència per a 
l'execució dels col.lectors al Torrent Can 
Torres i altres Rieres a Masquefa

MASQUEFA 724.435 MSF

26187
Obres d'emergència als col.lectors del 
sistema de sanejament de Masquefa

MASQUEFA 475.565 MSF

26188
Execució de les obres de remodelació del 
sistema de sanejament de Masquefa

MASQUEFA 2.000.000 MSF

590
NOU COL·LECTOR EN ALTA I CONNEXIÓ 
AMB L'EXISTENT AL MUNICIPI  MASQUEFA

MASQUEFA 99.850 MSF

2491
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL MASROIG (BARRANC DE LA 
VILA)

MASROIG, EL 22.500 MRGP

26007
ADEQUACIONS FINALS PER A LES EDAR 
barranc de la Vila i barranc de Pou)

MASROIG, EL 250.000 MRGV

10684 EDAR I COL·LECTORS DE Massanes MASSANES 228.700 MSN
10687 EDAR I COL·LECTORS DE Riuclar MASSANES 409.100 MSNR

128
DIGESTIÓ ANAEROBIA DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
MATARÓ

MATARÓ 293.471 MAT
Consell Comarcal del 

Maresme

130
NOVA IMPULSIÓ I ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
NUM 1 DEL SISTEMA DE MATARÓ

MATARÓ 151.605 MAT
Consell Comarcal del 

Maresme

132
NOVA IMPULSIÓ I ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
NUM 1 DEL SISTEMA DE MATARÓ

MATARÓ 252.700 MAT
Consell Comarcal del 

Maresme

2492
NOVA IMPULSIÓ I ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
NUM 1 DEL SISTEMA DE MATARÓ

MATARÓ 125.884 MAT
Consell Comarcal del 

Maresme

26160
Connexió de Veinat Clarà est al sistema de 
Mataró

MATARÓ 550.000 MAT
Consell Comarcal del 

Maresme

26189
Execució de les obres de millores a l'estació 
de bombament principal de Mataró

MATARÓ 1.262.899 MAT
Consell Comarcal del 

Maresme

406
CONSTRUCCIÓ DE NOVA IMPULSIÓ I 
ESTACIÓ DE BOMBAMENT NÚM. 2 DEL 
SISTEMA DE MATARÓ

MATARÓ 992.487 MAT
Consell Comarcal del 

Maresme

769 MILORES A L'EDAR DE MATARÓ MATARÓ 1.896.552 MAT
Consell Comarcal del 

Maresme

10599
EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DEL NUCLI 
DE SANT PERE SACARRENA A MEDIONA

MEDIONA 941.200 MDNP

592
EDAR nova A MEDIONA AMB REDUCCIÓ DE 
NUTRIENTS

MEDIONA 250.000 MED
Consell Comarcal Alt 

Penedès
10630 EDAR I COL·LECTORS DE El Milà MILA, EL 179.700 MLA
10677 EDAR I COL·LECTORS DE Miravet MIRAVET 805.600 MRV

10663
EDAR I COL·LECTORS DE MONTVI DE BAIX 
(SECTOR B I C)

MOIÀ 483.800 MOIM

26124
EDAR NOVA MOIÀ AMB REDUCCIÓ DE 
NUTRIENTS

MOIÀ 1.500.000 MOI Ajuntament Moià

10639
EDAR I COL·LECTORS DE El Molar
El Molar (S)

MOLAR, EL 322.200 MLR1

26023 CONNEXIÓ DE VESSANT 1 A EDAR MOLLÓ 2 MOLLÓ 210.000 MLO2
Consell Comarcal del 

Ripollès
10636 EDAR I COL·LECTORS DE MOLLÓ 2 MOLLO 331.700 MLO2

10588
EDAR I COL·LECTORS DE MONISTROL DE 
CALDERS

MONISTROL DE 
CALDERS

924.100 MDC

25042
Reducció de nutrients (N i P) a l'edar de 
Monistrol de Montserrat

MONISTROL DE 
MONTSERRAT

610.000 MON
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595
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE MONISTROL DE 
MONTSERRAT

MONISTROL DE 
MONTSERRAT

2.193.277 MON

10696
Connexió La Cós-El Cometa a l'EDAR de 
Sant Jaume de Llierca

MONTAGUT 141.600 MTGC
Consell Comarcal de la 

Garrotxa

135
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE MONTBLANC

MONTBLANC 72.000 MOB

136

MODIFICAT NÚM. 2 DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE L'EDAR I ELS 
COL.LECTORS EN ALTA DE MONTBRIÓ DEL 
CAMP

MONTBRIÓ DEL 
CAMP

703.400 MTB

26190
Condicionament de l'obra civil existent i 
preparació per a la nova execució de l'EDAR 
de Montbrió del Camp

MONTBRIÓ DEL 
CAMP

25.900 MTB

18012 Ampliació de l'edar de Montcada
MONTCADA I 

REIXAC
4.850.000 MIR EMSHTR

599
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS A L'EDAR DE 
MONTCADA I REIXAC

MONTCADA I 
REIXAC

3.907.000 MIR EMSHTR

2069
COL·LECTORS DE CONNEXIO DE 
MONTESQUIU I CUSSONS A EDAR SANT 
QUIRZE DE BESORA

MONTESQUIU 394.554 SQB Consell Comarcal d'Osona

926

REMODELACIÓ DE L'EDAR I MILLORA DELS 
COL·LECTORS DE LA SEU D'URGELL, 
MONTFERRER I CASTELLBÒ, ALÀS I NUCLIS 
URBANS D'ARFA I LES BORDES D'ARFA DE 
RIBERA D'URGELLET. ttmm LA SEU 
D'URGELL, MONTFERRER I CASTELLBÒ, 
ALÀS I RIBERA D'URGELLET

MONTFERRER I 
CASTELLBÒ

5.311.150 MOF Consell Comarcal Alt d'Urgell

10641 EDAR I COL·LECTORS DE MONTMAJOR MONTMAJOR 479.300 MMJ

10647
EDAR I COL·LECTORS DE Mirador del 
Penedès (E)

MONTMELL 952.000 MMM1

10648
EDAR I COL·LECTORS DE Mirador del 
Penedès (W)

MONTMELL 812.300 MMM3

2550
AUTOMATITZACIÓ DEL TRACTAMENT 
BIOLÒGIC I REDUCCIÓ D'AMONI/NITRÒGEN 
A L'EDAR DE MONTORNÈS

MONTORNÈS DEL 
VALLÈS

103.277 MDV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

2551
AUTOMATITZACIÓ DEL TRACTAMENT 
BIOLÒGIC I REDUCCIÓ D'AMONI/NITRÒGEN 
A L'EDAR DE MONTORNÈS

MONTORNÈS DEL 
VALLÈS

2.680.000 MDV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

2553
INCREMENT CAPACITAT HIDRÀULICA EDAR 
DE MONTORNÈS

MONTORNÈS DEL 
VALLÈS

89.065 MDV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

315
INCREMENT CAPACITAT HIDRÀULICA EDAR 
DE MONTORNÈS

MONTORNÈS DEL 
VALLÈS

2.130.001 MDV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

601
MILLORA PRETRACTAMENT I BOMBAMENT 
DE L'EDAR DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

MONTORNÈS DEL 
VALLÈS

1.250.000 MDV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

602
SITJA I ELEVACIÓ DE FANGS A L'EDAR DE 
MONTORNÈS DEL VALLÈS

MONTORNÈS DEL 
VALLÈS

132.000 MDV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

141
DESVIAMENT DEL COL·LECTOR DE LLEVANT 
DE MONT-ROIG (ÀREA COSTANERA)

MONT-ROIG DEL 
CAMP

200.000 MRCP Ajuntament Mont-roig

142
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE MONT-ROIG DEL CAMP 
(ÀREA COSTANERA)

MONT-ROIG DEL 
CAMP

512.248 MRC

16012
ACTUACIONS DE REFORÇ DE LA SEGURETAT
DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MONT-
ROIG DEL CAMP (ÀREA COSTANERA)

MONT-ROIG DEL 
CAMP

90.000 MRC

26008

Nou sistema de sanejament  Mont-roig del 
Camp interior, amb eliminació de nutrients, i 
connexions del sector Llevant del sistema 
costaner

Mont-roig del 
Camp

12.600.000 MRCI Ajuntament Mont-roig

26009
NOU EMISSARI TERRESTRE I SUBMARI AL 
SISTEMA DE SANEJAMENT DE MONT-ROIG 
DEL CAMP (ÀREA COSTANERA)

MONT-ROIG DEL 
CAMP

4.000.000 MCR Ajuntament Mont-roig

26164
Millora i condicionament de l'EDAR Mont-roig 
del Camp Poble

Mont-roig del 
Camp

2.700.000 MRCP Ajuntament Mont-roig

26165
Col·lectors de connexió i ampliació de l'EDAR 
Mont-roig del Camp costanera

Mont-roig del 
Camp

3.600.000 MRCI Ajuntament Mont-roig

26191

Complementari núm. 1 de l'obra del 
modificat núm. 1 de la impulsió en alta i 
retorn a l'estació depuradora de Mont-Roig 
del Camp (Àrea costanera). Actualització 
elèctrica de la instalació antiga.

MONT-ROIG DEL 
CAMP

33.614 MRC Ajuntament Mont-roig

783 DESHIDRATACIÓ DE FANGS
MONT-ROIG DEL 

CAMP
96.000 MRCP Ajuntament Mont-roig

10695 EDAR I COL·LECTORS DE Montseny MONTSENY 641.700 MSY

10593
EDAR I COL·LECTORS DE La Morera de 
Montsant

MORERA DE 
MONTSANT, LA

303.600 MDM1

10594 EDAR I COL·LECTORS DE Escaladei
MORERA DE 

MONTSANT, LA
263.900 MDME

10705 EDAR I COL·LECTORS DE MURA MURA 533.000 MURA
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144 COL·LECTORS EN ALTA DE NAUT ARAN NAUT ARAN 202.981 NAR

2497
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS D'ARTIES, NAUT ARAN

NAUT ARAN 310.893 NAR

10713 SISTEMA DE SANEJAMENT DE NAVATA NAVATA 701.671 NVT

26167 Posttractament de fangs Costa Brava Centre No assignable 5.000.000 Consorci Costa Brava

26168 Posttractament de fangs Anoia No assignable 2.500.000

26169 Posttractament de fangs Bages-Bergadà No assignable 3.500.000

26170 Posttractament de fangs Baix Penedès No assignable 4.000.000
26171 Posttractament de fangs La Cerdanya No assignable 2.000.000

1173
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL.LECTORS DEL MUNICIPI 
DE LA NOU DE BERGUEDÀ

NOU DE 
BERGUEDÀ, LA

130.164 NDB

10707 EDAR I COL·LECTORS DE La Nou de Gaià NOU DE GAIA, LA 353.500 NDG

26192 Execució de les obres de sanejament d'Odèn ODÈN 305.700 ODN

10736 EDAR I COL·LECTORS DE OGASSA OGASSA 375.700 OGS

10721
EDAR I COL·LECTORS DE Pla del Pèlag-Ca 
n'Olivella

OLESA DE 
BONESVALLS 

941.700 ODBP

10751
EDAR I COL·LECTORS DE Olivella - 
Urbanitzacions

OLIVELLA 1.347.000 OLVU

761
AMPLIACIÓ EDAR PER REDUCCIÓ DE 
NUTRIENTS

OLOST 234.000 OLS Consell Comarcal d'Osona

26019
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA CREU DE 
JOTGLARS

OLOST 589.700 OLC Consell Comarcal d'Osona

25010
Millores de la xarxa als sectors de les Mates i
la carretara da la Canya.

OLOT 488.953 OLO
Consell Comarcal de la 

Garrotxa
10759 EDAR I COL·LECTORS DE OSOR OSOR 473.700 OSOR

145
MILLORES DEL COL.LECTOR EN ALTA DE 
PALAFRUGELL A L'EDAR DE PALAMÓS

PALAMÓS 1.187.285 PAM Consorci Costa Brava

25004
Grup electrògen per l'estació de bombament 
de Palau d'Anglesola.

PALAU 
D'ANGLESOLA

206.103 FON
Consell Comarcal del Pla 

d'Urgell

26024 CONNEXIÓ PALAU-SATOR A EDAR DE PALS PALAU-SATOR 250.000 PAL Consorci Costa Brava

1066 DESHIDRATACIÓ MECÀNICA DE FANGS
PALAU-

SAVERDERA
200.000 PSV Consorci Costa Brava

2555
CONNEXIONS RIERA SENTMENAT A PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS

PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS

4.466 LLL
Consorci Defensa Conca 

Besòs

2556

PERLLONGACIÓ DE LA CAPÇALERA I 
DESDOBLAMENT DEL COL·LECTOR DE LA 
RIERA DE CALDES AL TM DE PALAU-SOLITÀ 
I PLEGAMANS

PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS

6.395 LLL
Consorci Defensa Conca 

Besòs

26025 EDAR CAN FALGUERA
PALAU-SOLITÀ I 

PLEGAMANS
500.000 FAG

Consorci Defensa Conca 
Besòs

609

PERLLONGACIÓ DE LA CAPÇALERA I 
DESDOBLAMENT DEL COL·LECTOR DE LA 
RIERA DE CALDES AL TM DE PALAU-SOLITÀ 
I PLEGAMANS

PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS

155.662 LLL
Consorci Defensa Conca 

Besòs

10771
EDAR I COL·LECTORS DE La Palma d'Ebre 
(E)

PALMA D'EBRE, 
LA

347.100 PDE1

146
COL·LECTOR EN ALTA DEL MUNICIPI DE 
PALOL DE REVARDIT, ALS TM. DE PALOL DE 
REVARDIT I CORNELLÀ DE TERRI

PALOL DE 
REVARDIT

367.797 BAY
Consell Comarcal del Pla de 

l'Estany

2070 COL·LECTORS (CONCESSIÓ TER-DARÓ) PALS 553.800 PAL Consorci Costa Brava
10773 EDAR I COL·LECTORS DE PARDINES PARDINES 317.300 PDN
10813 EDAR I COL·LECTORS DE PARLAVÀ PARLAVA 383.600 PLV
26193 Edar i col·lectors de Belltall PASSANANT 689.400 PSB
10762 EDAR I COL·LECTORS DE Pau PAU 370.500 PAU
10874 EDAR I COL·LECTORS DE Paüls PAÜLS 622.500 PUL
10779 EDAR I COL·LECTORS DE LA PERA PERA, LA 469.300 PERA
10781 EDAR I COL·LECTORS DE PERAFITA PERAFITA 598.800 PFT

147
CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS I ELS COL·LECTORS 
EN ALTA DE PERALADA, AL TM PERALADA

PERALADA 226.752 PRL

414
CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS I ELS COL·LECTORS 
EN ALTA DE PERALADA, AL TM PERALADA

PERALADA 134.007 PRL

3026
COL·LECTOR DE CONNEXIÓ DELS NUCLIS 
DE CAN BONASTRE I CAN CAIROT AL TM DE 
PIERA AL SISTEMA DE MASQUEFA

PIERA 1.000.000 MSF

26139
Eliminació aigües blanques i actuació al 
Torrent de la Guilombarda

PIERA 200.000 PIE

1183

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 
EN ALTA DE L'ALT MARESME NORD. TM 
PINEDA DE MAR

PINEDA DE MAR 20.823.853 PIM
Consell Comarcal del 

Maresme

148
XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
SISTEMA DE PINEDA DE MAR. DESGLOSSAT 
NUM 1

PINEDA DE MAR 17 PIM
Consell Comarcal del 

Maresme
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26194 Emissari  Alt Maresme Nord PINEDA DE MAR 1.900.000 PIM
Consell Comarcal del 

Maresme

26195
Execució obres dels col.lectors Alt Maresme 
Nord

PINEDA DE MAR 2.700.000 PIM
Consell Comarcal del 

Maresme

5006
INSTAL·LACIÓ DE GRUPS ELECTROGENS 
ALS BOMBAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS 
SITUATS AL MARESME

PINEDA DE MAR 955.989 PIM
Consell Comarcal del 

Maresme

149
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DEL 
PINELL DE BRAI

PINELL DE BRAI, 
EL

28.327 PNB

18003 Ampliació Pla de Santa Maria
PLA DE SANTA 

MARIA, EL
450.000 PDM

731
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DEL PLA 
DE SANTA MARIA

PLA DE SANTA 
MARIA, EL

53.827 PDM

617
CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR I COL·LECTORS 
DEL PLA DEL PENEDÈS

PLA DEL 
PENEDÈS, EL

786.105 PPD

19003 Ampliació EDAR les Planes d'Hostoles
PLANES 

D'HOSTOLES, LES
600.000 LPH

Consell Comarcal de la 
Garrotxa

1185
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE LA 
POBLA DE LILLET

POBLA DE LILLET,
LA

1.426.640 POLI

26123
Ampliació EDAR de la Pobla de Segur part no
industrial

POBLA DE SEGUR 1.500.000 PSE

25021
Desconnexió d'aigües paràsites dels 
col·lectors en alta del sistema de la Pobla de 
Segur.

POBLA DE SEGUR 332.000 PSE

10837
CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE LA 
POBLA DE SEGUR

POBLA DE 
SEGUR, LA

122.606 PSE

10763 EDAR I COL·LECTORS DE Poboleda POBOLEDA 600.600 PBL

26196
Tractament de fangs de l'Edar de Pont de 
Suert

PONT DE SUERT, 
EL

446.018 PSU

324
ESCOMESA ELÈCTRICA DE L'EDAR DEL 
PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

PONT DE 
VILOMARA I 

ROCAFORT, EL
60.101 PDV

Mancomunitat M. 
Sanejament Bages

18004 Ampliació edar de Ponts PONTS 511.000 PON
10833 EDAR I COL·LECTORS DE Porrera PORRERA 674.100 PRR

10806 SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA PORTELLA PORTELLA, LA 351.100 PLL1

10807
SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA PORTELLA 
W

PORTELLA, LA 352.900 PLL2

10872 EDAR I COL·LECTORS DE Pradell
PRADELL DE LA 

TEIXETA 
310.200 PTXP

680 COL·LECTOR EN ALTA PRADES 554.293 PRA

681
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE 
PRADES

PRADES 1.583.990 PRA

10831 EDAR I COL·LECTORS DE Prat de Compte PRAT DE COMTE 369.100 PRDC

26197
Noves inversions al sistema de sanejament 
del Baix Llobregat

PRAT DE 
LLOBREGAT, EL

3.508.045 PDL EMSHTR

762
AMPLIACIÓ EDAR PER REDUCCIÓ DE 
NUTRIENTS

PRATS DE 
LLUÇANÈS

396.000 PLL Consell Comarcal d'Osona

763
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
PRATS DE LLUÇANÈS

PRATS DE 
LLUÇANÈS

187.020 PLL Consell Comarcal d'Osona

10775 EDAR I COL·LECTORS DE ELS PRATS DE REI
PRATS DEL REI, 

ELS
551.900 PDR

26125 Eliminació aigües blanques PUIGCERDÀ 700.000 PUI

155
PERLLONGACIÓ DELS COL·LECTORS EN 
ALTA DE PUIG-REIG

PUIG-REIG 39.265 PGR

16009
CONDICIONAMENT DE L'ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT A PUIG-REIG

PUIG-REIG 6.018 PGR

2500
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE PUIG-REIG

PUIG-REIG 42.000 PGR

764
AMPLIACIÓ EDAR PER REDUCCIÓ DE 
NUTRIENTS

PUIG-REIG 720.000 PGR

10784
EDAR I COL·LECTORS DE L'AMETLLA DE 
MEROLA

PUIG-REIG 357.300 PGRA

3009
DEPURADORA DE QUART-PALOL D'ONYAR-
LA CREUETA I DEMOLICIÓ EDAR QUART 
EXISTENT

QUART 2.136.000 QRT Ajuntament Quart

10880 EDAR I COL·LECTORS DE QUERALBS QUERALBS 583.900 QRB
10889 EDAR I COL·LECTORS DE Rabós RABÓS 334.400 RBS
10921 EDAR I COL·LECTORS DE RAJADELL RAJADELL 1.207.000 RJD
10930 EDAR I COL·LECTORS DE Rasquera RASQUERA 708.500 RQR

790
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (N i P) A L'EDAR 
DE REUS

REUS 2.104.000 RUS Ajuntament Reus

10910
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
RONI. TM RIALP

RIALP 343.700 RIAI

26114 Ampliació EDAR RIALP RIALP 821.809 RIA

682
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE 
RIBA-ROJA D'EBRE

RIBA-ROJA 
D'EBRE

1.296.659 RRE

2126
COL·LECTORS DE LA LLERA DEL RIUS 
SEGADELL I FRESER

RIBES DE FRESER 511.395 RIF
Consell Comarcal del 

Ripollès



PSARU 2005

ESCENARI 2006-2008

Actualització 2007

Id Actuació Municipi
Import ACA (IVA 

exclòs)
Codi sistema Ens Gestor

998
ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES i canvi de 
tipologia de tractament

RIBES DE FRESER 800.000 RIF
Consell Comarcal del 

Ripollès

999 INDEPENDITZAR COL. DEL BY-PAS RIBES DE FRESER 50.000 RIF
Consell Comarcal del 

Ripollès

10920
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA CAN SALVÀ (RIELLS I VIABREA)     

RIELLS I VIABREA 326.400 RIVA

10933
EDAR I COL·LECTORS DE Fogueres de 
Montsoriu (SE)

RIELLS I VIABREA 201.200 RVF2

10925 EDAR I COL·LECTORS DE MIRACLE,EL RINER 377.000 RNRM

1001 ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES RIPOLL 580.000 RIP
Consell Comarcal del 

Ripollès

1002 ESPESSIDOR RIPOLL 50.000 RIP
Consell Comarcal del 

Ripollès

25044
Sanejament del Sector Pintors Nord al 
municipi de Ripoll

RIPOLL 303.767 RIP
Consell Comarcal del 

Ripollès

425
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
RIPOLL

RIPOLL 124.687 RIP
Consell Comarcal del 

Ripollès
10899 EDAR I COL·LECTORS DE Can Fornaca RIUDARENES 876.900 RDRF

26010
NOVA EDAR RIUDECANYES I MAR DE 
RIUDECANYES

RIUDECANYES 1.000.000 RDC
Consell Comarcal del Baix 

Camp

163
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA A 
RIUDECOLS

RIUDECOLS 31.142 RIS

164
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA A 
RIUDECOLS

RIUDECOLS 98.486 RIS

25006
Sistema de sanejament nou per la part no 
industrial de les aglomeracions Campllong i 
Riudelllots

RIUDELLOTS DE 
LA SELVA

1.513.000 RSC

18005 Ampliació edar Riudoms RIUDOMS 565.000 RIU Ajuntament Riudoms

426
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
RIUDOMS

RIUDOMS 62.012 RIU Ajuntament Riudoms

1200

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 
DE CARDEDEU I LLINARS DEL VALLÈS EN EL 
TM DE LA ROCA DEL VALLÈS

ROCA DEL 
VALLÈS, LA

8.549.029 RDV

1072
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE RODA DE TER

RODA DE TER 400.000 RDT Consell Comarcal d'Osona

427
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
RODA DE TER

RODA DE TER 100.000 RDT Consell Comarcal d'Osona

26011 Nova EDAR Roselló Rosselló 800.000 ROS

10931
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA RUBI  (Subconca 2)                       

RUBÍ 1.500.000 RUB

1263
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE 
L'EDAR DE RUBÍ (VALLÈS OCCIDENTAL)

RUBÍ 4.800.000 RUB

26106 Canvi de filtres banda per centrífugues RUBÍ 400.000 RUB

26152
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA RUBI  (Subconca 3)                       

RUBÍ 1.300.000 RUB

26155
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA RUBI  (Subconca 4)                       

RUBÍ RUB

26198
Execució de les obres del projecte 
constructiu del ramals de connexió de les 
Valls de Sant Muç de la Conca 4

RUBÍ 321.957 RUB

10929 EDAR I COL·LECTORS DE RUPIÀ RUPIA 404.500 RPA
10917 EDAR I COL·LECTORS DE RUPIT RUPIT I PRUIT 595.700 RIPR

166
AMPLIACIÓ I ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS 
DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE SABADELL RIU-SEC.

SABADELL 9.024.163 SRS Ajuntament Sabadell

2503
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE SABADELL-RIU RIPOLL

SABADELL 1.184.173 SRR Ajuntament Sabadell

623
AMPLIACIÓ I ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS 
DE L'EDAR DE SABADELL RIU SEC. 2a FASE

SABADELL 6.000.000 SRS Ajuntament Sabadell

622
CONNEXIÓ D'EL POBLENOU A LA XARXA DE 
COL·LECTORS DEL SISTEMA

SABADELL 1.000.000 SRR Ajuntament Sabadell

849
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL.LECTORS EN ALTA DE 
SALÀS DE PALLARS

SALÀS DE 
PALLARS

675.738 SDP

11061
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA SALLENT_ARTES                           

SALLENT 642.600 SLL Ajuntament Sallent

14001

Actuacions urgents d'adequació al 
sanejament en alta de Salou i de Vilaseca de 
Solcina: nova EB de Pça Catalunya i nou 
col·lector carrer Major.

SALOU 1.560.000 VLC

26199

Ampliació i millora de les instal·lacions de 
deshidratació i emmagatzematge de fangs 
de la planta de tractament de fangs de 
l’EDAR Besòs

SANT ADRIÀ DE 
BESÒS

3.343.148 BSS EMSHTR

327
AMPLIACIÓ BIOLÒGIC SANT ADRIÀ DE 
BESOS 1ªFASE

SANT ADRIÀ DE 
BESÒS

1.167.095 BSS EMSHTR

329
AMPLIACIÓ BIOLÒGIC SANT ADRIÀ DE 
BESOS 1ªFASE

SANT ADRIÀ DE 
BESÒS

34.253 BSS EMSHTR
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330
AMPLIACIÓ BIOLÒGIC SANT ADRIÀ DE 
BESOS 1ªFASE

SANT ADRIÀ DE 
BESÒS

33.295 BSS EMSHTR

431
AMPLIACIÓ BIOLÒGIC SANT ADRIÀ DE 
BESOS 1ªFASE

SANT ADRIÀ DE 
BESÒS

4.534.184 BSS EMSHTR

331
PERLLONGACIÓ DEL COL.LECTOR 
CONCENTRADOR DE LA RIERA DE PALAU A 
SANT ANDREU DE LA BARCA

SANT ANDREU DE
LA BARCA

1.555 SFL EMSHTR

10934
EDAR I COL·LECTORS DE SANT ESTEVE DE 
LLÉMENA

SANT ANIOL DE 
FINESTRES 

500.000 SAFE

172
COL·LECTORS DE SANT ANTONI I SANT 
PERE DE VILAMAJOR

SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR

27.584 SAV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

173
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR

SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR

2.669.486 SAV
Consorci Defensa Conca 

Besòs

10942
EDAR I COL·LECTORS DE URBANITZACIÓ EL 
BINGRAU

SANT BARTOMEU 
DEL GRAU

30.000 SBGB Ens Locals. CC Osona

10941
EDAR I COL·LECTORS DE SANT BARTOMEU 
DEL GRAU

SANT BARTOMEU 
DEL GRAU

1.685.600 SBG1 Consell Comarcal d'Osona

10944
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA SANT BOI DEL LLUÇANES              

SANT BOI DE 
LLUÇANES

168.000 SBL Consell Comarcal d'Osona

332
COL·LECTOR EN ALTA DE SANT CARLES DE 
LA RÀPITA. SECTOR VILA DEL FAR. 
MODIFICAT

SANT CARLES DE 
LA RÀPITA

31.351 SCR
Consell Comarcal del 

Montsià

683
MILLORES I AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
SANT CARLES DE LA RÀPITA

SANT CARLES DE 
LA RÀPITA

1.164.105 SCR
Consell Comarcal del 

Montsià

17008
Filtracions d'aigües blanques i sorres al 
col·lector general Riu Tordera.

SANT CELONI 400.000 SCE Ajuntament Sant Celoni

16003
REPOSICIÓ DEL COL.LECTOR INTERCEPTOR 
DE LA RIERA DE SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT

SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT

367 GVC EMSHTR

16004
REPOSICIÓ DEL COL.LECTOR INTERCEPTOR 
DE LA RIERA DE SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT

SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT

18.215 GVC EMSHTR

11432
CONNEXIONS I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE 
VALLVIDRERA. TM BARCELONA 
(BARCELONÈS)

SANT CUGAT DEL 
VALLES 

3.103.000 VVR EMSHTR

25049
Edar i col·lectors de Can Amat (TM Sant 
Esteve de Sesrovires)

SANT ESTEVE 
SESROVIRES

585.000 CASE

626 AMPLIACIÓ ESPESSIDOR EDAR
SANT FELIU DE 

CODINES
265.000 SFC

Consorci Defensa Conca 
Besòs

11007
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA SANT FELIU DE LLOBREGAT           

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT

868.800 SFL EMSHTR

1260
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE 
L'EDAR DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
(BAIX LLOBREGAT)

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT

12.000.000 SFL EMSHTR

15006
DIGESTIÓ DELS FANGS DE LA DEPURADORA
DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT

379.000 SFL EMSHTR

2557
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT

2.789 SFL EMSHTR

338
DIGESTIÓ DELS FANGS DE LA DEPURADORA
DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT

1.114 SFL EMSHTR

1208
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL.LECTORS DE SANT FELIU 
SASSERRA

SANT FELIU 
SASSERRA

994.622 SFS

175
SANEJAMENT EN ALTA DE PINEDA DE 
BAGES A SANT FRUITÓS DE BAGES

SANT FRUITÓS 
DE BAGES

823.668 NFP
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages

176
XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LES 
BRUCADES. TM SANT FRUITÓS DE BAGES

SANT FRUITÓS 
DE BAGES

132.086 NFP
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages

629

MILLORES EN LA REDUCCIÓ DE NUTRIENTS 
(N i P), RECIRCULACIÓ INTERNA I MILLORA 
DEL DIGESTOR DE L'EDAR DE SANT 
FRUITÒS DE BAGES

SANT FRUITÓS 
DE BAGES

1.141.000 NFP
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages

1005 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS
SANT HILARI 

SACALM
331.000 SHS

Ajuntament Sant Hilari 
Sacalm

340
AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR GENERAL DE 
SANEJAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA 
FINS AL SECTOR DE PONENT

SANT ISCLE DE 
VALLALTA

59.127 SPM
Consell Comarcal del 

Maresme

18013
Connexió de l'afluent de l'EDAR de Tortellà 
al futur sistema de Sant Jaume de Llierca.

SANT JAUME DE 
LLIERCA

507.000 SJL

696
COL·LECTORS EN ALTA PER AL SANEJAMENT
DE SANT JAUME DE LLIERCA

SANT JAUME DE 
LLIERCA

690.959 SJL

697
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE SANT JAUME DE LLIERCA

SANT JAUME DE 
LLIERCA

806.989 SJL

630
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
SANT JAUME DELS DOMENYS

SANT JAUME 
DELS DOMENYS

88.662 SJDC
Consell Comarcal Baix 

Penedès

2567
EDAR I COL·LECTORS DE SANT JAUME 
D'ENVEJA (MONTSIÀ)

SANT JAUME 
D'ENVEJA

2.822.356 SJE
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2133 COL·LECTORS COLÓNIA LLAUDET 
SANT JOAN DE 

LES ABADESSES
121.617 SJA

Consell Comarcal del 
Ripollès

25008
Millora tractament fangs a l'EDAR de Sant 
Joan les Fonts

SANT JOAN LES 
FONTS

200.000 SJF
Consell Comarcal de la 

Garrotxa

434
BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DES 
DEL BARRI DE LA CANYA A SANT JOAN LES 
FONTS A L'EDAR D'OLOT

SANT JOAN LES 
FONTS

200.000 OLO
Consell Comarcal de la 

Garrotxa

11051
EDAR I COL·LECTORS DE MAS MASÓ, Sant 
Jordi Desvalls Vessant Est, Diana, Urb de la 
Carretera i Urb Can Ciurana

SANT JORDI 
DESVALLS 

298.600 SJVM

11039
EDAR I COL·LECTORS DE SANT JULIÀ DE 
CERDANYOLA

SANT JULIA DE 
CERDANYOLA

422.900 SJC

11037 EDAR I COL·LECTORS DE BONMATÍ
SANT JULIA DE 

LLOR I BONMATI
485.100 SJBB

11046 EDAR I COL·LECTORS DE MEDINYÀ
SANT JULIA DE 

RAMIS 
446.100 SJRM

11062
EDAR I COL·LECTORS DE Sant Llorenç de la 
Muga

SANT LLORENÇ 
DE LA MUGA 

601.800 SLLM

631
NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS DEL TM DE 
SANT LLORENÇ D'HORTONS

SANT LLORENÇ 
D'HORTONS

3.800.000 SLH
Ajuntament Sant Llorenç 

d'Hortons

11068 Adequació EDAR les MARINES
SANT LLORENÇ 

SAVALL
60.000 SLSM

1214
SISTEMA DE SANEJAMENT DE LLORÀ A 
SANT MARTÍ DE LLÈMENA

SANT MARTÍ DE 
LLÉMENA

468.524 SMLL

178
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE 
SANT MARTÍ DE TOUS

SANT MARTÍ DE 
TOUS

93.459 SMT

26200
Sanejament del nucli dels Hostalets al 
municipi de Sant Martí Sarroca

SANT MARTÍ 
SARROCA

165.658 VDP
Manc.Interm. Penedès-

Garraf

436
ESTACIÓ DEPURADORA (REDUCCIÓ 
NUTRIENTS) 

SANT MARTI 
SESGUEIOLES

66.000 SMS

11074
EDAR I COL·LECTORS DE VALLS DE 
TORRUELLA NORD

SANT MATEU DE 
BAGES 

600.400 SMBV

1076
MILLORES SISTEMA SANT PAU DE 
SEGÚRIES

SANT PAU DE 
SEGÚRIES

100.000 SPS
Consell Comarcal del 

Ripollès

2509
ESTACIÓ DE BOMBAMENT DEL CAMÍ ROMÀ 
A SANT PAU DE SEGURIES

SANT PAU DE 
SEGÚRIES

2.425 SPS
Consell Comarcal del 

Ripollès

437
TRACTAMENT DE FANGS A L'EDAR DE SANT 
PAU DE SEGÚRIES

SANT PAU DE 
SEGÚRIES

69.822 SPS
Consell Comarcal del 

Ripollès

636
AMPLIACIÓ I MILLORES DE L'EDAR DE SANT 
PERE DE RIUDEBITLLES

SANT PERE DE 
RIUDEBITLLES

636.650 RBT
Manc.Interm. Penedès-

Garraf

5008
SANEJAMENT DE LES VORES DEL RIU GES. 
TM SANT PERE DE TORELLÓ

SANT PERE DE 
TORELLÓ

74.236 VGE Consell Comarcal d'Osona

11117 EDAR I COL·LECTORS DE Can Ram (E)
SANT PERE DE 

VILAMAJOR
677.600 SPVR

1217
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE 
SANT PERE SALLAVINERA

SANT PERE 
SALLAVINERA

182.329 SPRS

17010
Filtracions aigües blanques i sorres al 
col·lector gral riera Sant Cebrià.

SANT POL DE 
MAR

400.000 SPM
Consell Comarcal del 

Maresme

343
COL·LECTOR DE CLOTES LES TORRES A 
SANT QUIRZE SAFAJA

SANT QUIRZE 
SAFAJA

72.771 SQS
Consorci Defensa Conca 

Besòs

645
COL·LECTOR ZONA CENTRE SANT QUIRZE 
SAFAJA + P + DO

SANT QUIRZE 
SAFAJA

75.375 SQS
Consorci Defensa Conca 

Besòs

646
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS DE L'EDAR DE 
SANT QUIRZE SAFAJA

SANT QUIRZE 
SAFAJA

361.000 SQS
Consorci Defensa Conca 

Besòs

648
Actuacions de protecció dels col·lectors en 
alta

SANT SADURNÍ 
D'ANOIA

541.000 SSD
Manc.Interm. Penedès-

Garraf

11136
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA SANT SALVADOR DE GUARDIOLA   

SANT SALVADOR 
DE GUARDIOLA

210.000 SSG
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages

344

CONDUCCIÓ CONJUNTA D'AIGÜES 
RESIDUALS DELS SECTORS PLANOI DE 
CASTELLGALÍ, CAN XESC I LA FARINERA DE 
SANT VIÇENÇ DE CASTELLET

SANT VICENÇ DE 
CASTELLET

103.046 CIV

345
COL·LECTOR DEL BARRI DE LA BALCONADA. 
TM SANT VICENÇ DE CASTELLET

SANT VICENÇ DE 
CASTELLET

90.341 CIV

184
CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS I 
RESIDUALS DE MONTALT PARC. TM SANT 
VICENÇ DE MONTALT

SANT VICENÇ DE 
MONTALT

301.419 SAN
Consell Comarcal del 

Maresme

26013
NOVA EDAR SISTEMA DE SANEJAMENT DE 
SANTA BÀRBARA

SANTA BÀRBARA 2.400.000 SBR
Consell Comarcal del 

Montsià

25043
Reducció química de fòsfor a l'edar de Santa 
Coloma de Farners

SANTA COLOMA 
DE FARNERS

195.000 SCF

26014
Ampliació EDAR SANTA COLOMA DE 
FARNERS

SANTA COLOMA 
DE FARNERS

2.470.000 SCF

1006 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS 
SANTA EULÀLIA 
DE RIUPRIMER

100.000 SEP Consell Comarcal d'Osona

11072
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA MARIA DE 
BESORA

SANTA MARIA DE 
BESORA 

355.300 SMB

1007 AMPLIACIÓ ESPESSIDOR
SANTA MARIA DE 

CORCÓ
50.000 SMC Consell Comarcal d'Osona

11076
EDAR I COL·LECTORS DE SANT MARTÍ 
SESCORTS

SANTA MARIA DE 
CORCÓ

102.400 SMCS Consell Comarcal d'Osona
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3023 EDAR I COL·LECTORS DE CANTONIGROS
SANTA MARIA DE 

CORCÓ
800.000 SMCG Consell Comarcal d'Osona

440
COL·LECTORS EN ALTA DE L'ESQUIROL A  
SANT MARIA DE CORCÓ. Connexió Barri del 
Padró.

SANTA MARIA DE 
CORCÓ

200.000 SMC Consell Comarcal d'Osona

441
TRACTAMENT DE FANGS A L'EDAR DE 
SANTA MARIA DE CORCÓ

SANTA MARIA DE 
CORCÓ

200.685 SMC Consell Comarcal d'Osona

1088

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE 
VILALBA SASSERRA (TM DE SANTA MARIA 
DE PALAUTORDERA)

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA

2.303.686 VLBA

11082
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA MARIA 
D'OLO

SANTA MARIA 
D'OLO 

741.100 SMO

26201
Remodelació de l'estació de bombament 
núm. 3 de Santa Susanna.

SANTA SUSANNA 739.989 PIM
Consell Comarcal del 

Maresme

1221

CONNEXIÓ DEL NUCLI EL MIRADOR DE 
MONTSERRAT AL SISTEMA DE SANEJAMENT 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES-NAVARCLES-
SANTPEDOR

SANTPEDOR 91.954 NFP
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages

11123 EDAR I COL·LECTORS DE SARRAL SARRAL 752.100 SRL

10976
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
LES ESGLÉSIES. TM SARROCA DE BELLERA

SARROCA DE 
BELLERA

392.000 SDBE

10980
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
XERALLO. TM SARROCA DE BELLERA

SARROCA DE 
BELLERA

286.300 SDBX

703 ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SAUS 610.000 SCA

25016
Sistema de sanejament de parts urbanes 
consolidades dels municipis de la Secuita, 
Perafort, els Pallaresos, Constantí i Garidells.

SECUITA, LA 1.643.000 PLR

26202
Substitució d'un tram del col·lector de la 
Selva de Mar

SELVA DE MAR, 
LA

48.212 PDS Consorci Costa Brava

26107  EDAR nova SELVA DEL CAMP
SELVA DEL CAMP, 

LA
1.070.000 SDC

Ajuntament Selva del Camp,
La

18006 Ampliació edar de La Sènia SÈNIA, LA 620.000 SEN
Consell Comarcal del 

Montsià

11095 SISTEMA DE SANEJAMENT DE SENTERADA SENTERADA 568.400 SNT

26140 Desplaçament punt abocament EDAR SERINYÀ 180.000 SERY
Consell Comarcal del Pla de 

l'Estany

705 ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SERINYÀ 570.000 SERY
Consell Comarcal del Pla de 

l'Estany

10983 EDAR I COL·LECTORS DE SERRA DE DARÓ SERRA DE DARO 641.800 SDD

1009 ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SETCASES 300.000 SETC
Consell Comarcal del 

Ripollès

185
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE SETCASES

SETCASES 18.030 SETC
Consell Comarcal del 

Ripollès

1268
AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE 
TRACTAMENT DE L'EDAR DE SILS (SELVA)

SILS 2.773.494 SIV

3010
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS A L'EDAR DE 
SILS-VIDRERES

SILS 603.729 SIV

188
COL·LECTOR DE SANTA BÀRBARA I RIERA 
DE LA BÒVILA. TM SITGES. 
COMPLEMENTARI 2

SITGES 1.328.511 SITR

293
DESODORITZACIÓ DE DIVERSOS PUNTS DE 
L'EDAR DE SANT PERE DE RIBES - SITGES

SITGES 240.000 SITR

653

CLASSIFICADOR DE SORRES. Pou de 
recepcció de neteges de col·lectors i 
bombaments. Construcció by-pass 
decantació primària. EDAR DE SITGES-SANT 
PERE DE RIBES

SITGES 145.792 SITR

11069 EDAR I COL·LECTORS DE SOLIVELLA SOLIVELLA 816.500 SLV

1275

COL·LECTORS EN ALTA PER AL SANEJAMENT
DEL SISTEMA SOLSONA, COL·LECTORS EN 
ALTA D'OLIUS I TRACTAMENT BIOLÒGIC DE 
L'EDAR DEL SISTEMA SOLSONA 
(SOLSONÈS)

SOLSONA 9.850.000 SOL Ajuntament Solsona

11098
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI 
D'ALTRON. TM SORT

SORT 354.138 SORA

11106
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
SAURÍ. TM SORT

SORT 201.940 SORS

16002
CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE LA 
BASTIDA. TM SORT

SORT 333.500 SOR

854
CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE 
SORT C-13

SORT 240.000 SOR

2071 EDAR+COL·LECTORS 
ST. QUIRZE DE 

BESORA
974.907 SQB

295
ESTACIO DEPURADORA (REMODELACIÓ + 
REDUCCIO NUTRIENTS)

SUBIRATS 150.000 SUBP
Manc.Interm. Penedès-

Garraf

297
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I DELS COL.LECTORS EN ALTA 
DEL NUCLI DE LAVERN AL TM. DE SUBIRATS

SUBIRATS 212.015 SUBL
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2384 REPOSICIÓ VARIS A TAGAMANENT TAGAMANENT 21.769 AGF
Consorci Defensa Conca 

Besòs

11155 EDAR I COL·LECTORS DE TALAMANCA OEST TALAMANCA 737.300 TAL1

506
COL·LECTORS EN ALTA PER AL SANEJAMENT
DE LA TALLADA D'EMPORDÀ

TALLADA 
D'EMPORDÀ, LA

820.202 ECL Consorci Costa Brava

17012 Remodelacoió de la deshidratació de fangs. TARADELL 360.000 TAL Consell Comarcal d'Osona

25018
COL·LECTORS DE LA CANONJA al sistema 
Reus

TARRAGONA 1.612.500 RUS Ajuntament Reus

25019
COL·LECTORS DE BONAVISTA al sistema 
Tarragona

TARRAGONA 712.500 TAR Ajuntament Tarragona

2385
COL·LECTORS INCLOSA CONNEXIÓ NUCLI 
DE TALLADELL

TÀRREGA 240.404 TRG

962
AMPLIACIÓ, amb reducció de fòsfor, DE 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE TÀRREGA

TÀRREGA 4.006.634 TRG

11157 EDAR I COL·LECTORS DE TAVERTET TAVERTET 345.200 TAV

451
MILLORES A L'EB-3 I EB-5 DEL SISTEMA DE 
TEIÀ

TEIÀ 508.621 TEI
Consell Comarcal del 

Maresme

1253
EDAR I COL·LECTORS DE TÉRMENS I 
MENÀRGUENS (NOGUERA)

TÉRMENS I 
MENÀRGUENS

1.620.222 TERM

11237
EDAR I COL·LECTORS DE LES MARTINES 
NORD-EST

TERRASSA 68.775 TRS

11238
EDAR I COL·LECTORS DE LES MARTINES 
SUD-OEST

TERRASSA 53.440 TRS

11239
EDAR I COL·LECTORS DE LES MARTINES 
SUD-EST

TERRASSA 147.200 TRS

193

REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D'ASSECATGE MECÀNIC DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
TERRASSA

TERRASSA 1.276.421 TRS

300
Ampliació EDAR Terrassa amb reducció de 
nutrients

TERRASSA 28.606.000 TRS

11200 SISTEMA DE SANEJAMENT DE TÍRVIA TÍRVIA 563.200 TIR1
11202 EDAR I COL·LECTORS DE Tivenys TIVENYS 602.300 TIV2

2569
EDAR I COL·LECTORS DE TIVISSA (RIBERA 
D'EBRE)

TIVISSA 1.044.963 TVS

1012
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
TONA

TONA 128.662 TON Consell Comarcal d'Osona

11214
EDAR I COL·LECTORS DE Urbanització Les 
Farreres

TORDERA 477.700 TORF
Consell Comarcal del 

Maresme

11218
EDAR I COL·LECTORS DE Urbanització Sant 
Daniel

TORDERA 598.000 TORS
Consell Comarcal del 

Maresme

11219
EDAR I COL·LECTORS DE Urbanització Terra 
Brava

TORDERA 364.500 TORT
Consell Comarcal del 

Maresme

1267
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE TORDERA 
(MARESME)

TORDERA 1.567.990 TOR

349
EXECUCIÓ DEL SISTEMA GENERAL DE 
SANEJAMENT DE TORDERA. FASE I

TORDERA 163.277 TOR

4009
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB 
AUTOGENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A 
TORELLO (VALL DEL GES)

TORELLÓ 815.550 VGE Consell Comarcal d'Osona

453
Millora de la capacitat hidràulica i augment 
del volum d'anòxia

TORELLÓ 850.000 VGE Consell Comarcal d'Osona

454
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
TORELLÓ

TORELLÓ 177.693 VGE Consell Comarcal d'Osona

11165
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE LA 
POBLETA DE BELLVEHÍ. TM LA TORRE DE 
CABDELLA

TORRE DE 
CABDELLA, LA

290.800 TDCB

11168
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI 
D'ESPUI. TM LA TORRE DE CABDELLA

TORRE DE 
CABDELLA, LA

1.039.000 TDCI

11162
EDAR I COL·LECTORS DE LES PINEDES 
D'ERMENGOL

TORRE DE 
CLARAMUNT, LA

1.197.000 TCLP

11184
EDAR I COL·LECTORS DE La Torre de 
Fontaubella

TORRE DE 
FONTAUBELLA, 

LA
317.100 TFB

11183
EDAR I COL·LECTORS DE La Torre de l' 
Espanyol

TORRE DE 
L'ESPANYOL, LA 

406.100 TEY

26203
Cobriment dels decantadors primaris de 
l'Edar de Torredembarra, Roda de Barà, 
Creixell i La Pobla de Montornès

TORREDEMBARRA 794.186 TRR

11185
EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DE TORRE-
SERONA I TORREFARRERA

TORREFARRERA 776.200 TFRR

350
COL·LECTOR GENERAL FINS A LA 
DEPURADORA EXISTENT A TORREFARRERA

TORREFARRERA 1.000 TFRR

2394

CONNEXIÓ COL·LECTORS AL COL·LECTOR 
EN ALTA DEL SISTEMA DE JUNEDA-
TORREGROSSA (I DESCONNEXIÓ AIGÜES 
BLANQUES)

TORREGROSSA 100.000 JUN
Consell Comarcal del Pla 

d'Urgell

11203 SISTEMA DE SANEJAMENT DE TORRELAMEU TORRELAMEU 480.700 TLM

351
COL·LECTOR EN ALTA DE CAN GÜELL A 
TORRELLES DE LLOBREGAT

TORRELLES DE 
LLOBREGAT

1.182 SFL EMSHTR
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2072 CONNEXIÓ DE TORRENT A L'EDAR DE PALS TORRENT 636.977 TRRT

195
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE 
TORRES DE SEGRE I SOSES

TORRES DE 
SEGRE

142.193 TDS

26015
Eliminació d'aigües blanques EDAR Torres de
Segre

Torres de Segre 250.000 TDS

11179 EDAR I COL·LECTORS DE Torroja del Priorat
TORROJA DEL 

PRIORAT 
409.500 TDP2

26016
Ampliació EDAR Tortosa-Roquetes amb 
reducció de N i P

Tortosa 2.480.000 TOT
Consell Comarcal del Baix 

Ebre
11224 EDAR I COL·LECTORS DE Bitem TORTOSA 566.800 TOTB
11225 EDAR I COL·LECTORS DE Camp-redó TORTOSA 635.300 TOTC
11262 EDAR I COL·LECTORS DE Vinallop TORTOSA 246.200 TTV1

1082
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (reducció de 
fòsfor)

TORTOSA - 
ROQUETES

155.172 TOT
Consell Comarcal del Baix 

Ebre

1085
Ampliació EDAR TREMP I Eliminació aigües 
blanques

TREMP 2.117.931 TRP

11252
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
VILAMITJANA. TM TREMP

TREMP 271.500 TRPV

198 SOBREIXIDOR ULLÀ ULLÀ 94.664 TMN Consorci Costa Brava
11283 EDAR I COL·LECTORS DE ULLASTRET ULLASTRET 405.800 UTT2
11273 EDAR I COL·LECTORS DE Els Valentins ULLDECONA 310.400 ULLT
1257 EDAR D'ULLDEMOLINS (PRIORAT) ULLDEMOLINS 685.207 UDM
11281 EDAR I COL·LECTORS DE ULTRAMORT W ULTRAMORT 134.000 UTM1
11282 EDAR I COL·LECTORS DE ULTRAMORT E ULTRAMORT 171.100 UTM2

11417
REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE 
VACARISSES (VALLÈS OCCIDENTAL)

VACARISSES 1.250.000 VQR

25014
Col·lectors de Torreblanca I i II al sistema de
Vacarisses.

VACARISSES 526.657 VQR

2517 CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR DE VACARISSES VACARISSES 6.651 VQR

2518 CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR DE VACARISSES VACARISSES 23.470 VQR

26017
ADEQUACIONS EDAR I COL·LECTOR EN 
ALTA MUNICIPAL DE LA VAJOL

VAJOL, LA 350.000 VAJ

11318
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
DURRO. TM LA VALL DE BOÍ

VALL DE BOÍ, LA 330.800 VDBD

354
NOU COL.LECTOR EN ALTA A ERILL LA VALL.
TM LA VALL DE BOÍ

VALL DE BOÍ, LA 40.819 BARB

26104
ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SISTEMA 
VALL DE CARDÓS

VALL DE CARDÒS 400.000 VDC

11320
CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE LA 
VALL DE CARDÓS

VALL DE 
CARDÓS, LA

37.263 VDC

2558
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL VEÏNAT DE JOANETES. TM 
LA VALL D'EN BAS

VALL D'EN BAS, 
LA

199 JNT
Consell Comarcal de la 

Garrotxa

206
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE VALLBONA D'ANOIA

VALLBONA 
D'ANOIA

3.712.351 CAP

461
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE VALLBONA D'ANOIA

VALLBONA 
D'ANOIA

300.000 CAP

11331
EDAR I COL·LECTORS DE VALLFOGONA DE 
RIPOLLÈS

VALLFOGONA DE 
RIPOLLES

368.900 VDR

974 MILLORES EDAR + COL·LECTORS 
VALLFOGONA DE 

RIUCORB
249.304 VFRC

1087 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS VALLGORGUINA 150.000 VGG

17009
Reparació col·lector  riera Vallirana-Corbera 
(intrussió aigües blanques)

VALLIRANA 400.000 SFL EMSHTR

11421 EDAR I COL·LECTORS DE EL LLEDONER VALLIRANA 1.238.380 VRNL
11392 EDAR I COL·LECTORS DE Vallmoll VALLMOLL 700.100 VML

13012
Terciari per a reg agrícola al sistema de 
sanejament de Valls

VALLS 600.000 VAL

17017
Ampliació d'edar i bombament. Eliminació 
d'aigües blanques.

VALLS 400.000 VAL

26018
Canvi del punt d'abocament del retorn de 
l'aigua tractada al sistema de Valls

VALLS 245.088 VAL

211
COL·LECTORS EN ALTA DE L'HOSPITALET 
DE L'INFANT

VANDELLÒS I 
L'HOSPITALET DE 

L'INFANT
3.264.965 VND

Consell Comarcal del Baix 
Camp

212
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE L'HOSPITALET DE L'INFANT

VANDELLÒS I 
L'HOSPITALET DE 

L'INFANT
425.745 VND

Consell Comarcal del Baix 
Camp

660

COL·LECTOR DE RETORN DE L'EFLUENT DE 
L'EDAR DE SANTA OLIVA-VENDRELL AL 
TORRENT DEL LLUCH I ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT I IMPULSIÓ DE LES AIGÜES 
RESIDUALS DE SANTA OLIVA

VENDRELL, EL 1.190.232 VEN

661
DESSORRADOR PREVI A L'EMISSARI DE 
SANT SALVADOR. TM EL VENDRELL

VENDRELL, EL 79.547 VEN

359
COL·LECTOR EN ALTA I EDAR DEL NUCLI DE 
SALDET. TM VENTALLÓ

VENTALLÓ 26.590 VTLS

977 NILLORA ABOCAMENT VERDÚ 150.000 VERD

2073
Connexió de Colomers, Jafre i Verges al 
sistema de l'Escala

VERGES 1.799.633 ECL Consorci Costa Brava

11414 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Miquel VESPELLA 752.200 VPLM
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Id Actuació Municipi
Import ACA (IVA 

exclòs)
Codi sistema Ens Gestor

1013
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS EDAR LA GUIXA- 
SENTFORES

VIC 80.000 SEF Consell Comarcal d'Osona

11354
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL 
SISTEMA VIC                                    

VIC 3.000 VIC Consell Comarcal d'Osona

219
REPARACIÓ DE RECOBRIMENT ANTI 
CORROSSIÓ EN LA COBERTA DELS 
DIGESTORS DE L'EDAR DE VIC

VIC 129.757 VIC Consell Comarcal d'Osona

2414
ESCOMESA ELÈCTRICA A L'EDAR DE LA 
GUIXA-SENTFORES. TM VIC

VIC 27.087 SEF Consell Comarcal d'Osona

2531
NOU TRAM DEL COL·LECTOR EN ALTA VIC 
NORD ENTRE ELS POUS DE REGISTRE PR-27
I PR-50

VIC 45.446 VIC Consell Comarcal d'Osona

360
REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D'AERACIÓ DEL REACTOR BIOLÒGIC DE 
L'EDAR DE VIC

VIC 11.063 VIC Consell Comarcal d'Osona

362
OBRES COMPLEMENTÀRIES DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE VIC

VIC 384.691 VIC Consell Comarcal d'Osona

466
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
VIDRÀ

VIDRÀ 100.000 VID Consell Comarcal d'Osona

11355 EDAR I COL·LECTORS DE La Goba VIDRERES 397.300 VIDG
11356 EDAR I COL·LECTORS DE Terrafortuna VIDRERES 1.103.000 VIDT

11357
MILLORA DEL SANEJAMENT AL NUCLI 
D'ARRÓS DE VIELHA E MITJARAN

VIELHA E 
MIJARAN

438.200 VIEA

11359
MILLORA DEL SANEJAMENT ALS NUCLIS DE 
BETLAN I MONTCORBAU DE VIELHA E 
MITJARAN

VIELHA E 
MIJARAN

359.100 VIET

26146 EDAR i Col·lectors de Aubert
VIELHA E 
MIJARAN

443.589 VIET Conselh Generau d'Aran

13006
Connexió de Vilabertran a la xarxa de 
sanejament en alta de Figueres

VILABERTRAN 421.700 FIG Ajuntament Figueres

11369 EDAR I COL·LECTORS DE VILADA VILADA 571.500 VIL

11321 EDAR I COL·LECTORS DE CAN COROMINES VILADECAVALLS 813.500 VDCC

220
COL·LECTOR EN ALTA DEL SECTOR CAN 
TURU DEL MUNICIPI DE VILADECAVALLS. 
SISTEMA OEST

VILADECAVALLS 133.301 VDCO

25020
Ampliació part urbana domèstica de la 
depuradora de Viladecavalls est.

VILADECAVALLS 500.000 VDCE

2532
CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR DE 
VILADECAVALLS (SISTEMA 
OEST).LIQUIDACIÓ

VILADECAVALLS 76.750 VDCO

26141 SubmInistrament aigua potable 
VILADECAVALLS 

OEST
40.000 VDCO

11371 EDAR I COL·LECTORS DE LES GUILLERIES VILADRAU 162.200 VLDG Consell Comarcal d'Osona

2420

ESCOMESA ELÈCTRICA DE L'ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DEL 
PRAT DE L'ORELLA DELS COL.LECTORS DE 
VILADRAU

VILADRAU 8.011 VLD Consell Comarcal d'Osona

468
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
VILADRAU

VILADRAU 150.000 VLD Consell Comarcal d'Osona

26156
MILLORES EN LA CAPACITAT DE REDUCCIÓ 
NUTRIENTS EN L'EDAR DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS. 

VILAFRANCA DE 
PENEDES

5.700.000 VDP
Manc.Interm. Penedès-

Garraf

11284 EDAR I COL·LECTORS DE Vilalba dels Arcs
VILALBA DELS 

ARCS 
734.600 VAC1

11373
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
SENET. TM VILALLER

VILALLER 314.200 VLLS

867
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS DE VILALLER

VILALLER 1.430.225 VLL

11335
EDAR I COL·LECTORS DE VILALLONGA DE 
TER

VILALLONGA DE 
TER 

599.800 VDT

710
NOVA DESHIDRATACIÓ (TRACTAMENT DE 
FANGS?)

VILAMALLA 120.000 VIA

11416 EDAR I COL·LECTORS DE Vilanova de Prades
VILANOVA DE 

PRADES
632.500 VPR

11333 EDAR I COL·LECTORS DE VILANOVA DE SAU
VILANOVA DE 

SAU
700.000 VDS1 Consell Comarcal d'Osona

11423
EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DE 
VILANOVA DE SEGRIÀ

VILANOVA DE 
SEGRIÀ

950.000 VSG

16015
DIGESTIÓ ANAEROBIA A VILANOVA DEL 
CAMÍ

VILANOVA DEL 
CAMÍ

801 IGU

226
DIGESTIÓ ANAEROBIA A VILANOVA DEL 
CAMÍ

VILANOVA DEL 
CAMÍ

165.813 IGU

228
PONT SOBRE EL RIU ANOIA PER ACCÉS A 
L'EDAR DE VILANOVA DEL CAMÍ

VILANOVA DEL 
CAMÍ

225.409 IGU

229
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGüES RESIDUALS DE VILANOVA I LA 
GELTRU

VILANOVA I LA 
GELTRÚ

130.000 VLG

26142 Arqueta de repartiment abans del biològic
VILANOVA I LA 

GELTRÚ
350.000 VLG

666
IMPULSIÓ A L'EDAR DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I CONNEXIONS AL COL.LECTOR 
INTERCEPTOR DEL PASSEIG MARÍTIM

VILANOVA I LA 
GELTRÚ

960.295 VLG
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exclòs)
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667
NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT A RIBES 
ROGES, AL TM DE VILANOVA I LA GELTRÚ

VILANOVA I LA 
GELTRÚ

489.205 VLG

26151 Connexió de  Vila-Sacra a EDAR Figueres VILA-SACRA 472.700 FIG Ajuntament Figueres

1270
EB I SOBREEIXIDOR DE LA PINEDA. TM 
VILA-SECA (TARRAGONÈS)

VILA-SECA 1.264.970 VLC

26204
Obres de modificació i millores de producció i
seguretat a la planta de compostatge de Vila-
Seca

VILA-SECA 700.000 VLC

485
DIGESTIÓ ANAERÒBIA EDAR VILA-SECA I 
SALOU

VILA-SECA 1.551.724 VLC

26143
Millora accesos a cambra humida EBAR la 
Sardana.

VILASECA-SALOU 50.000 VLC

26144
Ampliació del tram de col·lector d'entrada a 
EBAR Autovia de  400 800 mm

VILASECA-SALOU 40.000 VLC

11298 EDAR I COL·LECTORS DE La Vilella Baixa
VILELLA BAIXA, 

LA 
375.600 VBX

1089 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS VILOBÍ D'ONYAR 100.000 VDO

232
COL·LECTOR DE CONNEXIÓ AL SISTEMA DE 
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ DEL NUCLI DE 
POBLET, AL TM DE VIMBODÍ

VIMBODÍ 92.196 ESF

11406 EDAR I COL·LECTORS DE Vinebre VINEBRE 442.500 VNB
11433 EDAR I COL·LECTORS DE Xerta XERTA 662.800 XER

26172
Execució de les obres de les noves 
inversions al sistema d'emissaris submarins 
del sistema de sanejament Besòs

 DIVERSOS (Baix 
Llobregat)

653.596 No assign EMSHTR

26173

Execució de les obres de reaciondicionament 
de infraestructures  de sanejament dels 
sistemes del  Llobregat, Gavà-Viladecans i 
Besòs. Obra i DO

 DIVERSOS (Baix 
Llobregat)

5.510.000 No assign EMSHTR

26174
Noves inversions als sistemes de 
sanejament Prat de Llobregat, Gavà-
Viladecans i Sant Feliu de Llobregat

 DIVERSOS 
(Barcelonès)

5.068.649 No assign EMSHTR

26175
Noves inversions als col·lectors generals de 
la riera de Palau, de Can Güell, de Torrelles i 
de la riera de Vallirana-Corbera

 DIVERSOS 
(Barcelonès)

2.718.337 No assign EMSHTR

26176

Noves inversions als sistemes de 
sanejament La Garriga, Les Franqueses-
Corró d'Amunt, Sant Feliu de Codines, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès, 
Caldes de Montbui i La Llagosta

 DIVERSOS 
(Vallès Oriental)

2.653.000 No assign EMSHTR

26177
Execució de les obres de les noves 
inversions als sistemes de sanejament del 
Vallès Oriental

 DIVERSOS 
(Vallès Oriental)

2.096.400 No assign
Consorci Defensa Conca 

Besòs

15003

SANEJAMENT EN ALTA DELS  NUCLIS 
URBANS  DE VALLPINEDA, CAN BUSQUETS I 
AIGÜES DE SABADELL, EN ELS TTMM DE 
MOLINS DE REI I SANT CUGAT DEL VALLÈS

 NO ASSIGNABLE 158.000 SFL EMSHTR

15004

SANEJAMENT EN ALTA DELS  NUCLIS 
URBANS  DE VALLPINEDA, CAN BUSQUETS I 
AIGÜES DE SABADELL, EN ELS TTMM DE 
MOLINS DE REI I SANT CUGAT DEL VALLÈS

 NO ASSIGNABLE 83.287 SFL EMSHTR

15005

SANEJAMENT EN ALTA DELS  NUCLIS 
URBANS  DE VALLPINEDA, CAN BUSQUETS I 
AIGÜES DE SABADELL, EN ELS TTMM DE 
MOLINS DE REI I SANT CUGAT DEL VALLÈS

 NO ASSIGNABLE 35.169 SFL EMSHTR

16005
COL·LECTORS EN ALTA DEL TORRENT DEL 
FOU AL T.M. DE SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR I LLINARS DEL VALLÈS

 NO ASSIGNABLE 980.187 RDV

19001
Eliminació aigües blanques al sistema Sant 
Joan les Fonts i al sistema les Planes 
d'Hostoles

 NO ASSIGNABLE 200.000 No assign

19004
Actuacions en l'àmbit del Consorci de la 
Costa Brava

 NO ASSIGNABLE 12.200.000 No assign

2
MODIFICAT DE L'EDAR DEL MUNICIPI DE 
CERVIÀ DE TER I DEPURACIÓ VERDA A 
VIAJUÏGA (CERVIÀ DE TER)

 NO ASSIGNABLE 36.079 CDT

20001
Programa especial pel reordenament de les 
aportacions industrials als sistemes de 
sanejament urbans

 NO ASSIGNABLE 241.500 No assign

20002
Programa especial pel funcionament no 
intensiu de tractaments d'aigües residuals 
urbanes en medis permisius

 NO ASSIGNABLE 517.000 No assign

2165
MODALITZACIÓ DE LA XARXA DE 
COL·LECTORS EN ALTA

 NO ASSIGNABLE 270.440 No assign

2565
REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES DE LES 
EDAR DE TARRAGONA I VILA-SECA 
(TARRAGONÈS)

 NO ASSIGNABLE 34.680.000 TAR Ajuntament Tarragona
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Id Actuació Municipi
Import ACA (IVA 

exclòs)
Codi sistema Ens Gestor

336

SANEJAMENT EN ALTA DELS  NUCLIS 
URBANS  DE VALLPINEDA, CAN BUSQUETS I 
AIGÜES DE SABADELL, EN ELS TTMM DE 
MOLINS DE REI I SANT CUGAT DEL VALLÈS

 NO ASSIGNABLE 969 SFL EMSHTR

435
MODIFICAT 2 DE LES OBRES DELS 
COL·LECTORS D'AIGÜES RESIDUALS DE 
CALLÚS I SANT MARTÍ DE TORRUELLA

 NO ASSIGNABLE 37.140 MAS
Mancomunitat M. 

Sanejament Bages

5009
OBRES D'EMERGÈNCIA DE LA 
REMODELACIÓ DE L'EMISSARI DE L'EDAR 
DE CUNIT-CUBELLES

 NO ASSIGNABLE 1.110.000 CUB
Consell Comarcal Baix 

Penedès

511

COL·LECTOR EN ALTA DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT DELS MUNICIPIS DE 
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ, VILOBÍ DEL 
PENEDÈS I PACS DEL PENEDÈS. TM VILOBÍ 
DEL PENEDÈS, PACS DEL PENEDÈS I LES 
CABANYES

 NO ASSIGNABLE 1.000.000 VDP
Manc.Interm. Penedès-

Garraf

512
COL·LECTOR EN ALTA PER ALS NUCLIS DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, CALDES DE 
MONTBUÍ I BIGUES I RIELLS

 NO ASSIGNABLE 1.483.521 SER
Consorci Defensa Conca 

Besòs

8
COMPLEMENTARI Nº2 DELS COL·LECTORS 
EN ALTA DE TAGAMENT I EL FIGARÓ

 NO ASSIGNABLE 25.252 AGF
Consorci Defensa Conca 

Besòs

869
UNITAT MÒVIL DESHIDRATACIÓ PER TOTA 
LA CONCA DEL SEGRE 

 NO ASSIGNABLE 601.000 LLE

987
SANEJAMENT EN ALTA DE LES VORES DEL 
RIU TER. TM ORÍS, SANT VICENÇ DE 
TORELLÓ I TORELLÓ

 NO ASSIGNABLE 1.094.104 VGE Consell Comarcal d'Osona
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1. Introducció 

L’EDAR actual de Botarell està situada al sud i propera al nucli urbà de Botarell, amb 

l’accés des de la carretera que uneix el propi nucli urbà amb la població de Montbrió 

del Camp. La planta actual té un cabal de disseny de 200 m3/dia per a una població 

equivalent de 810 hab. Aquestes dades apareixen recollides a les fitxes d’estacions de 

depuració d’aigües residuals editades per part de l’ACA: 

El Consell Comarcal del Baix Camp és l’administració actuant i Secomsa l’empresa 

explotadora de la mateixa. 

L’abocament de les aigües tractades de la planta es realitza a la riera Ànima Blanca. 

Al present document s’analitza la situació actual de l’EDAR de Botarell i es proposen 

diverses solucions d’ubicació i de tractament, considerant els nous condicionants i el 

cabal de disseny futur que es vol assolir. 

S’han analitzat tres alternatives d’ubicació de l’EDAR i dues de tractament de les 

aigües, de les quals, es realitza el dimensionament funcional. 

Prèviament a l’exposició d’alternatives es realitza un anàlisi de la situació existent 

d’acord a les dades procedents dels diferents antecedents que s’exposen a 

continuació. 

 

2. Raó de ser del projecte 

Es planteja la construcció de l'EDAR de Botarell en base als següents criteris: 

1. Previsions de creixement poblacional i urbanístic del municipi de Botarell. 

2. Estat actual de l'EDAR, amb els seus tancs de secat de fangs fora de servei. 

3. Compliment de les Directives europees sobre qualitat d'aigües i tractament 

d'aigües residuals 

Pel que fa a les previsions de creixement, aquestes es basen, com ja s'ha esmentat, 

en les previsions de creixement urbanístic recollits als Polígons d’Actuació Urbanística 

(PAU) i Plans Parcials (PP). Aquestes previsions estimen una població per a l'any 

2019 de 2.616 habitants. 

En referència a l'estat actual de l'EDAR, els fangs no poden ser assecats després del 

procés d'espessit, ja que els tancs de que disposa l'estació es troben fora de servei, 

rebent únicament l'aigua sobrant de l'espessidor. Aquesta situació representa un 
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condicionant important al funcionament de l'EDAR i als costos d'operació, ja que els 

fangs espessits, que ocupen un volum superior als assecats, han d'ésser extrets 

periòdicament per mitjà de camions cisterna. 

En referència al compliment de les Directives ja esmentades, el creixement poblacional 

previst fa ineludible una ampliació de la capacitat de depuració d'aigües al municipi per 

tal de poder fer front a l'increment de les càrregues contaminants i dels cabals a 

tractar, així com actualitzar els sistemes de tractament per a millorar-ne l'efectivitat. 

 

3. Antecedents tècnics 

Les dades de disseny de l’actual l’EDAR  es troben recollides a la següent 

documentació: 

 Fitxes d’estacions de depuració d’aigües residuals de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

 PSARU 2005. Escenari 2006-2008. Actualització 2007. 

 Analítiques de l’aigua residual dels anys 2007 a 2009 (fins Març), facilitades per 

part de l’empresa explotadora SECOMSA. 

 Resultats analítics de l’aigua entre gener de 2008 i febrer de 2009, del 

departament d’explotació de l’ACA. 

 Campanya analítica de les aigües d’arribada a l’EDAR, encarregada per 

PROSER, S:A. Juny 2009 

 

4. Situació actual de l’EDAR 

4.1. Paràmetres de disseny 

A continuació, es mostren els valors de disseny de l’actual EDAR, que es troben 

definits als fitxes d’estacions depuradores de l’ACA. 

La població de disseny és de 810 hab. equivalents 

Els valors dels cabals de disseny i dels paràmetres de contaminació a l’inici del 

període de funcionament de la planta es mostren a les taules següents: 
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CABALS 

mig diari 200 m3/d 

punta horari 8,33 m3/h 

Taula 1. Cabals 

 

CONTAMINACIÓ 

DBO5 Concentració mitja diària 234 mg/l

DQO5 Concentració mitja diària - mg/l

MES Concentració mitja diària 302 mg/l

Nitrogen  Concentració mitja diària - mg/l

Fòsfor total Concentració mitja diària - mg/l

Taula 2. Paràmetres de contaminació 

 

4.2. Descripció de la planta actual 

4.2.1 Línia d’aigua 

La línia d’aigua està constituïda per les següents instal·lacions: 

 Arqueta sobreeixidor per a captació de les aigües residuals del col·lector 

general unitari, de 500 mm de diàmetre de formigó armat. 

 Desbast de sòlids. Existeix un pou d’arribada amb un cargol transportador 

sense fi per al desbast de sòlids. Aquests sòlids són emmagatzemats en un 

contenidor. 

 Reactor biològic. Al tanc d’oxidació, de forma rectangular, es produeix el procés 

d’aireació i d’agitació necessari per a l’activitat depuradora. 

 Decantació. Adjacent al reactor biològic es troba el decantador secundari on es 

realitza la separació de l’aigua depurada i els fangs. 

 Arqueta de sortida de l’aigua tractada. L’abocament de les aigües de sortida de 

la planta es realitza mitjançant un col·lector fins la riera Ànima Blanca. 

 

4.2.2 Línia de fangs 

Tancs de secat de fangs. Actualment es troben fora de servei i únicament reben l’aigua 

sobrant de l’espessidor. 
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Espessidor. Els fangs en excés del decantador són impulsats cap l’espessidor 

consistent en un dipòsit de PRFV. Aquest dipòsit presenta tres sortides que permeten 

extreure l’aigua cap els tancs de secat i d’aquesta manera s’obté un fang més 

concentrat. 

Els fangs del dipòsit són retirats periòdicament per un camió cisterna per al seu 

tractament posterior. 

 

5. Plantejament d’alternatives 

Per al dimensionament de la nova EDAR és necessari conèixer les dades de la 

població actual i futura, els cabals i la dotació actual d’aigua residual per habitant, i les 

càrregues contaminants de l’aigua d’entrada a la planta. 

 

5.1. Població de disseny 

L’EDAR actual realitza la depuració de les aigües residuals d’una població de 1.050 

habitants, segons les dades del cens de població de l’any 2008, facilitades per part de 

l’Ajuntament de Botarell. 

El POUM de l’Ajuntament de Botarell ha estat revisat recentment i es desenvolupa per 

mitjà de Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) i Plans Parcials (PP): 

 Polígons d’Actuació Urbanística: 

 PAU-1, PAU-2, PAU-3, PAU-4  

 Sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat: 

 PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5 i PP-ind 1 
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SECTOR
Superf í c ie  

m2
Edifcabilitat  

m2/ m2

So stre 
màxim 

edif icable 
m2

D ensitat  
màxima 
hab/ H a

N o mbre 
màxim 

d'habitatges

so stre 
habitatges 

de 
pro tecció %

N o mbre 
habitatges 

de 
pro tecció

Sòl Urbà no 
consolidat

PAU-1 14.958 0,25 3.740 6,0 9
PAU-2 7.494 0,56 4.198 24,0 18
PAU-3 11.394 0,35 3.988 12,0 14
PAU-4 10.460 0,56 5.876 40,0 42 1.175 20,0% 11

total SU no cons 44.306 17.801 83 1.175 6,6% 11

total SUD 246.933 116.176 688 25.645 22,1% 233

total SUND 142.515 64.132 342 12.826 20,0% 117

39.647 20,0%

Sòl Urbanitzable 
Delimitat

PP-1 99.574 0,45 44.808 24,0 239 8.245 18,4% 75
PP-2 34.600 0,50 17.300 40,0 138 6.920 40,0% 63
PP-3 66.516 0,50 33.258 30,0 200 6.652 20,0% 60
PP-4 21.981 0,45 9.891 24,0 53 1.820 18,4% 17
PP-5 24.262 0,45 10.918 24,0 58 2.009 18,4% 18

Sòl Urbanitzable 
No Delimitat

SUND 142.515 0,45 64.132 24,0 342 12.826 20,0% 117

TOTAL 433.754 198.109 1.113 361

Quadre de reserva de sòl: 

Taula 3. Quadre resum de les dades PAU i PP 

 

Els Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) i als Plans Parcials (PP) 1er i 3 er són els 

que presenten una execució a menor període de temps respecte al conjunt de les 

actuacions recollides al POUM. 

 83 habitatges (PAU). Sòl urbá no consolidat 

 239 habitatges del 1er P.P. 

 200 habitatges del 3er P.P. 

 Habitatges Total = 83 + 239 + 200 = 522 

Considerant  un promig de 3 habitants per habitatge, s’obté una població futura als 

nous emplaçaments d’1.566 habitants. 

 522 habitatges x 3 habitants/habitatge. = 1.566 habitants 

Amb les dades de creixement anteriors i la població actual, s’obté una població futura 

al terme municipal de Botarell de 2.616 habitants a l’any 2019. 

Població futura total = 1.050 (actual) + 1.566 (creixement) = 2.616 habitants. 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

D’acord a la incertesa de complir les previsions de creixement en base a l’actual 

conjuntura urbanística, es considera un valor més moderat de creixement de la 

població, i per tant, es fixa una població a l’any horitzó (2019) de 2.000 habitants. 

 

5.2. Cabals i dotacions 

Actualment no existeix un cabalímetre a l’entrada de l’actual instal·lació de depuració 

que permeti mesurar el cabal d’aigua a tractar.  

Per a determinar el cabal d’arribada a la planta s’ha realitzat una campanya 

d’aforament i caracterització de les aigües durant els dies 19 i 20 de Juny de 2009, 

essent el punt de mostreig l’arqueta sobreeixidor d’entrada a l’EDAR. 

La periodicitat del mostreig va a ser d’una hora, en una jornada de dotze hores (des de 

8:00 a 19:00 hores) per ambdós dies. 

Els valors dels cabals mesurats es presenten a les taules següents: 

 

Taula 4. Valors dels cabals al dia 20/06/09. 

 

Amb les dades dels cabals anteriors es determina un cabal horari mig de 7,12 m3/h. 

d’aigua a tractar a la planta depuradora. 
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A partir del cabal horari mig s’obté un cabal diari d’170,8 m3/d. Tenint en compte 

aquest cabal i la població actual que dóna servei l’estació de depuració d’1.050 

habitants, es determina una dotació mitjana de 162,74 l/hab./d. 

D’acord a que es tracta d’un nucli rural i que la dotació obtinguda supera el límit 

superior dels valors normals per a aquest tipus d’assentaments(120-160 l/hab./d), no 

es considera un percentatge de creixement anual de la dotació durant el període 

horitzó (any 2019).  

Amb la dotació per habitant i la població futura de disseny (2.000 habitants), s’obté un 

cabal diari de disseny de 325 m3/d. 

Cabal diari disseny (m3/d) = Població futura (hab.) x dotació (l/hab./dia) / 1.000= 

2.000 x 0,162 = 325. 

A continuació es presenta una taula amb els cabals de disseny de la nova estació de 

depuració. 

CABALS 

Diari (m³/d) 325,00

Horari mig (m³/h) 13,54

Taula 5. Cabals de disseny 

 

5.3. Càrregues contaminats 

L’empresa encarregada de l’explotació de l’EDAR de Botarell (SECOMSA) ha facilitat 

a l'autor del projecte les analítiques realitzades a la planta durant els anys 2007-2008. 

Aquestes analítiques presenten els valors dels contaminants DBO5, DQO i MES, tant a 

l’influent com a l’efluent, si bé no es disposa de suficients dades relatives als nutrients 

(nitrogen i fòsfor). 

Tanmateix, l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) ha proporcionat a l'autor del projecte 

els resultats de les analítiques realitzades a la planta depuradora durant el període que 

va de Gener de 2008 a Febrer de 2009. 

Les analítiques facilitades permeten corroborar els valors dels contaminants obtinguts 

en les analítiques de SECOMSA, encara que tampoc disposen dels valors de 

nutrients. 

Una vegada analitzades les dades de les càrregues contaminants s’observa, en relació 

a les característiques físico-químiques de les aigües residuals entrants a la planta, un 

nivell de contaminació elevat. 
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A més a més, els pocs valors de nutrients de que es disposen són molt elevats, 

sobretot en el cas del Nitrogen. 

Per a confirmar els nivells de contaminació i davant la falta de suficients dades 

relatives als nutrients (N, P) s’ha desenvolupat una campanya de caracterització de les 

aigües, a partir de mostres integrades, que servirà de base per a definir les carregues 

contaminants del projecte. 

A partir de totes les dades disponibles s’extreuen els següents valors de càrregues 

contaminants a l’influent de l’estació depuradora: 

CÀRREGUES CONTAMINANTS 

DBO5  

Concentració mitja 619,50 mg/l 

Concentració màxima 805,35 mg/l 

DQO  

Concentració mitja 1066,50 mg/l 

Concentració màxima 1386,45 mg/l 

SS  

Concentració mitja 365,00 mg/l 

Concentració màxima 547,50 mg/l 

Nitrogen Total  

Concentració mitja 61,00 mg/l 

Concentració màxima 91,50 mg/l 

P  

Concentració mitja 12,00 mg/l 

Concentració màxima 18,00 mg/l 

Taula 6. Càrregues contaminants de l’aigua d’entrada. 

 

Els valors mitjans han estat determinats segons els valors de la campanya realitzada 

el Juny de 2009. No s’ha pres el valor de matèria en suspensió mitjà de la campanya, 

ja que aquest ha estat condicionat per un abocament puntual i, per tant, s’ha pres el 

valor obtingut descartant aquest fet aïllat. Aquest valor ha estat contrastat amb la resta 

de valors disponibles de les analítiques facilitades per part de l’ACA i SECOMSA. 

Els valors de concentracions màximes corresponen als valors determinats per l’ACA 

l’any 2008. 

A l’apèndix 3 de l'annex 4: Caracterització de les aigües, es presenta la campanya 

analítica realitzada per a caracteritzar les aigües residuals d’entrada a la planta actual. 
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A més a més, als apèndixs 1 i 2 de l'esmentat annex s’inclouen les dades analítiques 

facilitades per part de l’ACA i l’empresa explotadora de la planta SECOMSA. 

Per una altra banda, els objectius de qualitat a complir per l’aigua de sortida de planta 

són els següents: 

OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sensibilitat Alta  

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  

Taula 7. Objectius de qualitat de l’aigua de sortida 

 

6. Reportatge fotogràfic 

Amb la finalitat de definir els punts més característics de la zona objecte d’estudi, així 

com reflectir la situació actual, s’ha realitzat una visita de camp en la qual s’han pres 

una sèrie de fotografies que representen l’estat de l’àmbit d’actuació i on es pot 

apreciar una panoràmica general de la zona i l’entorn de la ubicació de l’EDAR  

Les preses fotogràfiques han estat realitzades al mes de Novembre de 2008. 

A continuació es presenten les diferents preses fotogràfiques. 
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Fotografia 1. Vista general de les instal·lacions de depuració.. 

 

Fotografia 2. Vista general del reactor i decantador. 
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Fotografia 3. Cargol transportador per al desbast de sòlids (pretractament). 

 

Fotografia 4. Tanc d’oxidació (reactor biològic). 
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Fotografia 5. Espessidor de gravetat. (Línia de fangs). 

 

Fotografia 7.Vista general de l’E.D.A.R. 

 

7. Estudi d’alternatives 

S’exposaran a continuació les alternatives d’ubicació de les noves instal·lacions de 

depuració i també es proposaran els diferents sistemes de tractament de les aigües 

residuals del terme municipal de Botarell. 
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7.1. Alternatives d’ubicació de la nova EDAR 

Com s’ha exposat en el present document, és necessària l’execució d’una nova 

estació depuradora en una localització diferent a l’actual, ja que la parcel·la on es troba 

la planta no disposa de l’espai necessari per a implantar les instal·lacions de depuració 

que permetin tractar els cabals d’aigües residuals actuals i futurs. 

A més a més, la construcció de la nova EDAR en una altra ubicació diferent a l’actual 

permetrà que durant el temps en el que s’executa la mateixa, es mantingui en 

funcionament la planta depuradora existent i, per tant, no es produirà cap interferència 

amb l’actual procés de depuració de les aigües. 

Per a la selecció d’aquestes alternatives s’han tingut en compte els següents criteris: 

 La parcel·la haurà de disposar de l’espai suficient per a la implantació de les 

noves instal·lacions de depuració. 

 La topografia del terreny de la parcel·la haurà de mantenir una cota similar al 

llarg de la mateixa per a evitar un moviment de terres important en l’execució 

de l’esplanada. 

 Proximitat a la ubicació actual de la planta de tractament, per a aprofitar les 

actuals infraestructures de sanejament en alta (col·lector d’arribada) i 

d’abocament (col·lector d’abocament cap la riera de l’Ànima Blanca). 

 La parcel·la no haurà d’estar situada en zona inundable. 

 Situació propera a les infraestructures viaries de la zona que permeti l’accés a 

la parcel·la. 

 Existència o proximitat dels serveis d’electricitat i abastament, per a evitar un 

cost elevat de les escomeses corresponents. 

 Flexibilitat enfront a futures ampliacions de les instal·lacions. 

De forma complementària, s'ha realitzat un estudi de les alternatives tenint en compte 

les eventuals afectacions a nuclis urbans per contaminació odorífera, tenint en compte 

la futura entrada en vigor de la Llei de Qualitat Odorífera, que actualment es troba en 

procés de redacció per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya. 

L'avaluació bàsica d'aquestes possibles afectacions odoríferes s'ha realitzat a partir de 

les dades sobre vents dominants recollides als Anuaris de Dades Meteorològiques 

publicats pel Servei Meteorològics de Catalunya entre els períodes de 2003 i 2008. 
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En referència als aspectes mediambientals, la ubicació de la nova EDAR no 

presentarà afeccions a zones protegides incloses als ENPE, PEIN i Xarxa Natura 

2000. 

En la visita realitzada a la zona d’estudi amb data de Novembre de 2008, s’han 

observat les possibles parcel·les que compleixen amb els criteris anteriorment 

exposats, i es plantegen les següents alternatives d’ubicació de la nova EDAR. 

 

7.1.1 Alternativa 1 

La parcel·la corresponent a aquesta alternativa té la referència cadastral polígon 6, 

parcel·la 39, essent l’ús del sòl de tipus agrari amb una superfície de 4.300 m2.  

Es troba adjacent a l’actual ubicació de la planta de tractament, per la part nord-oest 

de la mateixa, i limita amb la carretera T-320 que comunica les poblacions de Montbrió 

de Camp i Botarell. 

La parcel·la presenta una orografia plana i la traça del col·lector d’arribada a la planta 

travessa la finca, segons les informacions preeliminars proporcionades per 

l’explotadora de la planta depuradora. 

Quant a les afeccions mediambientals, una vegada consultades les dades del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat, es confirma que la parcel·la no es 

troba pròxima a zones protegides. 

Els serveis d’electricitat i abastament es situen propers a la finca, ja que es troba 

pròxima al nucli urbà de Botarell, si bé hauran de ser confirmats amb les dades de 

situació i disponibilitat de serveis que faciliten les companyes subministradores, a les 

que s’ha realitzat la pertinent consulta. 

Al plànol adjunt a l’apèndix 1 es pot observar la situació d’aquesta alternativa 

d’ubicació de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. 

 

7.1.2 Alternativa 2 

La referència cadastral de la parcel·la és polígon 6, parcel·la 37, amb un ús del sòl de 

tipus agrari i una superfície de 4.298 m2. 

Aquesta parcel·la, segons les dades cadastrals, està dividida en dues subparcel·les, 

una d’ús agrari de superfície 3.989 m2 i l’altra d’ús viari de 309 m2.  
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De la mateixa manera que l’anterior emplaçament, la ubicació d’aquesta alternativa es 

situa adjacent a l’EDAR actual, limitant la part nord–oest de la finca amb el camí 

d’accés a la planta. 

L’orografia de la finca presenta unes condicions que no són del tot adequades per a la 

implantació dels equips de la nova EDAR, ja que a la topografia 1:5.000 es pot 

observar uns desnivells importants del terreny. 

En aquest cas, l’actual col·lector d’arribada a la planta hauria de prolongar-se fins a la 

nova localització de l’EDAR. 

En quant a les característiques de l’accés, serveis i les afeccions mediambientals, 

aquestes són les mateixes que a l’alternativa 1. 

Al plànol adjunt a l’apèndix 1 es pot observar la situació d’aquesta alternativa 

d’ubicació de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. 

 

7.1.3 Alternativa 3 

La referència cadastral de la parcel·la és polígon 6, parcel·la 36, amb un ús del sòl de 

tipus agrari (olivera secà), amb una superfície de 8.519 m2. 

Aquesta parcel·la es troba pròxima a l’actual ubicació de l’EDAR, al sud-est de la 

mateixa.  

Una consideració important a tenir en compte és que es troba més distant del nucli 

d’habitatges de Botarell en comparació amb les alternatives anteriors, donat lloc a un 

menor impacte visual i minimitza les possibles afeccions al nucli urbá. 

La finca, a escala 1:5.000, presenta una orografia plana que permetrà implantar els 

diferents equips de l’estació depuradora sense realitzar un moviment de terres 

important.  

A més a més , la parcel·la disposa d’una major superfície que les finques anteriors, i al 

no necessitar l’ocupació total de la mateixa per a la implantació de les infraestructures 

es podria expropiar únicament la zona d’ubicació de la nova EDAR. 

El col·lector d’arribada a la planta, a l’igual que la alternativa 2, hauria de prolongar-se 

des de l’actual EDAR, paral·lel a la carretera, fins a la ubicació proposada. 

Per una altra banda, la sortida de l’efluent de la planta es realitzarà cap la riera de 

l’Ànima Blanca, que es troba adjacent a la parcel·la. 
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Els serveis d’aigua potable i d’electricitat, l’accés des de la ctra. T-320 i les possibles 

afeccions mediambientals presenten característiques similars a les altres alternatives. 

Al plànol adjunt a l’apèndix 1 es pot observar la situació d’aquesta alternativa 

d’ubicació de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. 

 

7.1.4 Avaluació de les alternatives d’ubicació 

Una vegada presentades les diferents parcel·les per a la implantació de la nova EDAR, 

s’obtenen les següents conclusions: 

√ Les finques disposen de l’espai suficient per a ubicar les infraestructures de 

depuració i la urbanització de la mateixa. 

√ L’accés a la nova EDAR des de la carretera T-320 es realitzarà en qualsevol 

alternativa de manera directa, sense afeccions a les altres parcel·les. 

√ L’alternativa 2 presenta una orografia que no s’ajusta del tot a les condicions 

òptimes per a la implantació dels equips i urbanització de l’EDAR. 

√ El traçat del col·lector en alta, paral·lel a la carretera. T-320, dona lloc a que 

únicament a l’alternativa 1 no sigui necessari augmentar la seva longitud. 

√ El punt d’abocament de la nova depuradora es mantindrà cap la riera de 

l’Ànima Blanca i al cas de l’alternativa 1 és necessari dissenyar el col·lector de 

sortida de les aigües tractades des de l’estació depuradora al punt 

d’abocament de la depuradora actual. A la resta d’alternatives, l’abocament de 

l’efluent es produeix en l’actual col·lector que condueix les aigües cap a la riera 

de l’Ànima Blanca. 

√ L’avaluació de les alternatives respecte a la proximitat al nucli urbá, i per tant, 

considerant les seves possibles afeccions a la població, dona lloc a destacar 

com a millor ubicació l’alternativa 3 que es situa més allunyada del nucli. 

√ Els aspectes mediambientals són en totes les alternatives els mateixos. 

√ En quant al servei d’aigua potable no es disposa a l’actualitat del traçat de la 

xarxa i de la garantia de subministrament per part de l’Ajuntament. De totes 

maneres, l’escomesa d’aigua potable que té la planta actual podria ser suficient 

per a cobrir les necessitats d’abastament de la nova EDAR, gràcies a la 

proximitat de les alternatives a l’actual planta. En qualsevol cas, sí es manté la 

mateixa escomesa, únicament seria necessari un augment de la longitud de la 

canonada per a cadascuna de les alternatives. 
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√ Respecte al servei d’electricitat, es disposa en l’actualitat de les línies 

elèctriques existents a la zona, si bé fins al desenvolupament de la solució no 

es coneixerà amb detall la línia de subministrament per part de la companya 

subministradora Fecsa-Endesa.  

√ Segons les dades consultades a les Taules de Dades de la Xarxa d'Estacions 

Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei Meteorològic de Catalunya, 

el vent predominant a la zona (Estació W6 – Riudoms) és la NW , per la qual 

cosa, en cap de les tres alternatives proposades es produiria afectació per 

olors al nucli de Botarell. El nucli proper de Montbrió del Camp es troba al SE 

de les ubicacions, però la distància superior a 800m al nucli garanteix que les 

possibles emissions d'olors no representin una molèstia per als habitants 

d'aquest. Tot i així, la sensibilitat a contaminació odorífera és sempre major  

 

Per tant, plantejades les conclusions anteriors, es pot considerar com a solució  

d’emplaçament de l’EDAR l’alternativa 1 i 3, descartant l’alternativa 2 per causa de 

l’orografia que presenta i per la insuficiència d’espai. 

A la resta d’elements d’avaluació es pot observar que l’alternativa 1 presenta com 

avantatge la no necessitat d’augmentar la longitud del col·lector d’arribada, mentre que 

té com inconvenients la major proximitat al nucli urbá (possibles afeccions a la 

població) i la instal·lació d’un col·lector de sortida al punt d’abocament. 

Per una altra banda, l’alternativa 3 té una distancia al nucli urbá major, amb menor 

impacte visual i que minimitza les possibles afeccions a la població, encara que pel 

contrari es necessari augmentar la longitud del col·lector d’arribada. 

D’acord a l’exposat anteriorment, es considera que el factor de més pes a l’hora de 

prendre una decisió definitiva és la possible afectació a la població del nucli de 

Botarell, essent més favorable la ubicació de l’alternativa 3 enfront de l’alternativa 1. 

Les diferents alternatives d’ubicació de la EDAR es poden observar al plànol de 

l’apèndix 1. 

El següent quadre multicriteri recull una avaluació ponderada de tots els factors tinguts 

en compte a l'hora de l'elecció de l'alternativa més favorable quant a la situació de la 

nova EDAR de Botarell:  
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Puntuació 
sobre 3

Puntuació 
ponderada

Puntuació 
sobre 3

Puntuació 
ponderada

Puntuació 
sobre 3

Puntuació 
ponderada

Orografia 15 3 0,45 1 0,15 3 0,45

Distància a nucli urbà 20 1 0,20 2 0,40 3 0,60

Proximitat a l'actual 15 3 0,45 3 0,45 2 0,30

Espai suficient 10 2 0,20 1 0,10 3 0,30

Aprofitament 
infrastructura existent

10 3 0,30 2 0,20 1 0,10

Disseny col·lector de 
sortida

5 1 0,05 3 0,15 3 0,15

Flexibilitat enfront 
ampliacions

10 1 0,10 1 0,10 3 0,30

Contaminació 
odorífera

15 2 0,30 2 0,30 3 0,45

TOTAL 100 2,05 1,85 2,65

Alternativa 3
Condicionant Pes (%)

Alternativa 1 Alternativa 2

 

Taula 8: Quadre multicriteri ponderat amb les alternatives d'ubicació de l'EDAR. 

 

El criteri de no inundabilitat no apareix ponderat, ja que la no inundabilitat representa 

d'una condició prèvia exigida a les tres ubicacions per tal d'esdevenir alternatives 

candidates a ser escollides.  

Pel que fa al criteri de proximitat a les infrastructures viàries, en estar les tres 

alternatives en idèntiques condicions òptimes, tampoc es té en compte en l'anàlisi 

multicriteri. El mateix es pot dir respecte a la proximitat als serveis d'abastament 

elèctric i d'aigua potable. 

 

7.2. Alternatives de tractament de les aigües residuals 

Sobre la base de la població de disseny de la nova estació depuradora (2.000 

habitants), es proposen sistemes de tractament de les aigües residuals basats en 

infraestructures de depuració compactes i sistemes de depuració naturals de baixa 

càrrega (llacunatge), en aquest últim cas si el nivell de contaminats no és molt elevat. 

Tanmateix, es considerarà al disseny de les noves infraestructures de depuració, la 

deshidratació dels fangs en excés produïts a l’EDAR mitjançant un decantador 

centrífug de tipus “baby”. 

Per la proximitat al nucli urbá de les alternatives d’emplaçament de l’EDAR es proposa 

un sistema de desodorització mitjançant biofiltres a totes les alternatives de tractament 

de les aigües residuals. 
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Com ja s’ha comentat als apartats anteriors, per a corroborar els valors elevats de les 

càrregues contaminants mostrades a les analítiques realitzades per part de SECOMSA 

i l’ACA durant els anys 2007-2008, i a més a més, obtenir les dades de nutrients (N i 

P) d’entrada a la planta depuradora, s’ha realitzat una campanya de caracterització de 

les aigües residuals amb mostres integrades a l’arqueta sobreeixidor d’entrada a 

l’actual EDAR. 

D’aquesta campanya s’extreu com a conclusió que es mantenen els nivells elevats de 

contaminants d’arribada a l’estació depuradora. A la taula 6 del present document es 

poden observar les dades de càrregues contaminats que s’utilitzaran per al 

dimensionament de la nova EDAR de Botarell. 

Respecte als sistemes naturals de baixa càrrega proposats inicialment, a l’existir uns 

nivells de contaminació elevats a les aigües que arriben a la planta depuradora, la 

necessitat d’espai per a realitzar la depuració a les basses DCD i FMF serà superior a 

la superfície disponible a la majoria de les alternatives d’emplaçament proposades. 

Únicament l’alternativa 3 presenta una superfície on és possible implantar aquesta 

solució. 

A més a més, un fet a considerar en aquests sistemes és el baix rendiment de 

depuració quan els nivells de contaminació de les aigües a tractar són molt elevats. 

Per tant, no es desenvoluparà l’estudi d’aquest procés de depuració entre les 

alternatives de tractament. 

 

7.3. Descripció de les alternatives 

A continuació, es proposen dues (2) alternatives de procés per a la nova EDAR de 

Botarell amb les instal·lacions de tractament de fangs. 

Cadascuna de les alternatives s’exposa diferenciant la línia d’aigua i línia de fangs, 

amb els càlculs justificatius en cada cas. 

Als plànols adjunts a l’apèndix 1 es pot observar la planta general de les instal·lacions 

de depuració per a cadascuna de les alternatives. 

 

7.3.1 Alternativa 1 

L’alternativa 1 consisteix en realitzar la nova planta depuradora a l’oest de l’actual 

implantació, cap el torrent de l’Empedrat. 
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Línia d’aigua 

Captació 

Es connectarà amb el col·lector unitari existent de 500 mm. de diàmetre mitjançant 

l’execució d’un sobreeixidor capaç de captar els cabals superiors al cabal de dilució 

previst de 52,81 m3/h. 

 

Pretractament 

Consta de les instal·lacions de desbast de gruixos (reixa estàtica) i un tamís 

autonetejant en canal de 3,0 mm de llum lliure de pas. Mitjançant un cargol 

transportador - compactador els fins s’aboquen a un contenidor. Es preveu un canal 

paral·lel com a by-pass dels elements mecànics dotat de reixes manuals de sòlids 

gruixos i fins. 

El pretractament quedarà inclòs en una sala de l’edifici de serveis generals dotada 

d’un sistema d’extracció d’aire per al seu tractament de desodorització. 

A la sortida del canal, l’aigua es conduirà per gravetat fins als decantadors primaris i 

d’aquí als tancs de procés. 

S’implantarà una arqueta amb sobreeixidor abans dels decantadors primaris per a 

regular el cabal del tractament biològic. El cabal màxim a biològic serà de 33,72 m3/h. 

 

Tractament primari 

S’han previst cinc (5) tancs de 2,41 m de diàmetre i 4,08 m d’alçada que disposen de 

tres recintes en PRFV separats per un element troncocònic, el segon respecte al 

tercer, i mitjançant deflectors la cambra de desengreixat. 

El recinte intermedi, denominat decantador, afavoreix l’eliminació de les matèries 

sedimentables d’origen mineral i orgànic gràcies a la baixa càrrega superficial amb la 

que es dimensiona i pels elements deflectors que provoquen un corrent ascendent en 

el que es desprèn la matèria decantable i flotant. 

Els flotants es depositen a la part alta o primer recinte evitant la seva sortida, gràcies a 

les pantalles deflectores de protecció, podent ampliar aquesta cambra segons les 

característiques de d’influent. Els sòlids decantables descendeixen lliscant per la 

superfície troncocònica de l’element separador, dipositant-se en la cambra o digestor. 

Al digestor es dipositen aquests sòlids i entren en fermentació anaeròbia. 
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Al cap de cert temps o “període de maduració”, el pH s’eleva per damunt de 7 i la 

massa es conserva alcalina, accelerant-se el procés de mineralització o destrucció de 

la massa orgànica. 

La mineralització del fang assolida és molt considerable, obtenint reduccions fins al 

80% del volum inicial. 

És important destacar que la separació de les cambres de sedimentació i digestió 

eviten els coneguts inconvenients propis de les foses sèptiques, assolint rendiments 

de l’ordre del 30% de reducció de la DBO5, del 65% de reducció de sòlids en 

suspensió i del 95% de sòlids decantables, permetent l’obtenció d’un efluent de bona 

qualitat i de característiques idònies per a ser tractat per via aeròbia. 

 

Tractament biològic 

 Bombament de procés a llits bacterians. 

 Filtres biològics: Llits bacterians. 

 Decantació secundaria per a sedimentació de fangs. 

 Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

A continuació s’exposa més detalladament cadascun dels elements que formen part 

del tractament biològic. 

 

 Bombament de procés a llits bacterians. 

Consisteix en dos tancs cilindris de procés de 2,41 m de diàmetre i 4,08 m d’alçada 

en formigó armat prefabricat i un deflector en PRFV al que arriben les aigües 

procedents del decantador primari. En l’interior d’un dels tancs de procés 

s’instal·laran 2 grups motobomba amb un cabal unitari de 85 m3/h a 7 m.c.a. amb 

les seves vàlvules de retenció, per a elevar les aigües a les torres de tractament 

biològic.  

Els tancs de procés estan dissenyats per a mantenir un volum d’aigua que 

asseguri les recirculacions que provenen de la decantació secundaria. 
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 Filtres biològics: Llits bacterians. 

El tractament biològic esta composat per 6 torres de formigó armat prefabricat de 

2,41 m de diàmetre i 6,05 m d’alçada, per al tractament de les aigües residuals 

amb contaminació orgànica. 

El reblert de les torres esta constituït per un material plàstic ordenat d’alta 

superfície especifica (240 m²/m³) que actua de suport a la massa bacteriana, que 

és la que en els seus processos de síntesis consumeix la càrrega orgànica 

contaminant. 

El reblert ordenat presenta el doble avantatge de la seva alta superfície específica, 

i d’evitar la compactació del mateix amb el transcurs del temps, degut a la carrega 

hidràulica a que es troba sotmès. A més a més, es pot augmentar la càrrega 

superficial fins a valors de 3 m³/m²/h, de manera que l’augment de la taxa de 

recirculació afavorirà una major capacitat en la reducció de la carregà orgànica 

total de les aigües. 

L’aigua procedent del tanc de procés és distribuïda a les torres de filtratge 

mitjançant distribuïdors dinàmics amb doble sistema de coixinets i accionats per 

energia hidràulica de les mateixes bombes. La regulació del cabal d’alimentació a 

les torres permet actuar sobre la velocitat de gir del distribuïdor. 

El suport biològic està constituït per blocs plàstics dissenyats amb alt contingut de 

conductes zigzaguejants, que permeten que l’aigua llisqui per aquests en fines 

làmines, entrant en contacte amb la massa de bactèries aeròbies que està 

adossada a la superfície i, així es realitza l’acció d’oxidació, absorció i assimilació 

de la matèria orgànica.  

El disseny zigzaguejant dels conductes prolonga el contacte de l’influent amb la 

massa bacteriana i el seu disseny obert permet la fàcil circulació de l’aire en 

contracorrent, que és absorbit per les bactèries en el seu procés aerobi i en el 

contacte de les aigües. 

L’aigua entra per la part superior del filtre i es repartida per la massa filtrant, 

penetrant a través de la mateixa fins el fons, per on s’evacua. 

Les aigües procedents dels filtres produeixen arrossegaments de la massa 

bacteriana, normalment constituïts per bactèries mortes parcialment 

mineralitzades. Per a la retirada d’aquest fang produït es fa passar les aigües per 

una decantació secundaria.  
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El reblert plàstic esta constituït per material de PVC amb gruixos de 300 micres, 

constituint un entramat de canalitzacions en forma hexagonal.  

La distribució es realitza a 45º, amb longituds dels conductes entre eixos de 17mm. 

Els mòduls standard són de 700 mm de longitud, amb ample de 350 mm i 500 mm 

d’alçada. 

 

 Decantador secundari. 

S’han previst cinc (5) tancs de 2,41 m de diàmetre i 4,08 m d’alçada en formigó 

armat prefabricat amb deflectors en PRFV per a circulació d’aigües a tanc de 

procés i a l’entrada i sortida. 

De cadascun dels decantadors surt una canonada que permet realitzar la 

recirculació d’aigües cap als tancs de procés, garantint en aquests un nivell d’aigua 

suficient per a realitzar el bombament al filtre biològic. A cota superior i protegida 

per deflectors, l’aigua tractada sortirà del decantador cap l’arqueta de sortida de la 

planta. 

 

 Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

S’ha previst una arqueta amb tres compartiments; el primer és una cambra seca 

per a la instal·lació del mesurador de cabal i el seu corresponent by-pass; un 

segon compartiment amb sobreeixidor on s’instal·larà l’equip de bombament 

d’aigua de servei per a la utilització interna de la planta; i un tercer compartiment 

amb la rampa de presentació i sortida de l’aigua tractada. 

 

Línia de fangs 

El tractament de fangs de l’estació depuradora estarà format pels següents elements: 

 Bombament de fangs primaris i secundaris en excés a espessidor.  

 Espessiment de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

 Deshidratació de fangs. 

 Elevació i emmagatzematge en sitja dels fangs deshidratats  
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Bombament de fangs primaris i secundaris en excés a espessidor. 

Des dels decantadors primaris s’elevaran els fangs fins al espessidor mitjançant 5 

grups motobomba submergibles de canal obert amb un cabal unitari de 8 m³/h a 9 

m.c.a. amb les seves corresponents vàlvules de retenció i comporta. 

Per a l’extracció dels fangs en excés dels decantadors secundaris es preveuen altres 

grups de bombament de les mateixes característiques que els anteriors (un grup per a 

cada decantador) 

 

Espessiment de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

S’instal·larà un espessidor de gravetat construït en PRFV de 50 m³ de capacitat. 

El sobrenedant de l’espessidor serà conduit a capçalera de planta. 

 

Deshidratació de fangs 

Per a realitzar la deshidratació de fangs es proposa un (1) decantador centrífug amb 

un cabal de 4 m3/h. Els grups motobombes d’alimentació al decantador (1+1) seran de 

cargol helicoïdal i tindran un cabal unitari màxim de 4 m3/h. 

Tant el decantador centrífug com els grups motobombes s’ubicaran a l’edifici de 

serveis. 

S’utilitzarà polielectrolit per al condicionament de fangs mitjançant dues (1+1) bombes 

de membrana amb un cabal unitari de 190 l/h i una pressió d’injecció de 5 Kg/cm² en 

funcionament alternatiu. L’equip automàtic de preparació de polielectrolit es situarà a 

l’edifici de serveis. 

 

Elevació i emmagatzematge de fangs 

Els fangs deshidratats seran recollits del decantador centrífug mitjançant un cargol 

transportador sense fi i impulsats a la sitja amb un grup motobomba de tipus cargol 

helicoïdal. 

La sequedat de fangs considerada als càlculs funcionals és del 25%. 

La capacitat de la sitja adoptada serà de 15 m3. 
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Instal·lació de desodorització  

Per a realitzar la desodorització de l’espessidor i de l’interior de l’edifici .de 

pretractament i deshidratació, s’utilitzarà un sistema de biofiltre amb substrat vegetal. 

Els càlculs de procés i la justificació del dimensionament de les instal·lacions 

proposades a aquesta alternativa es presenten a l’apèndix 2. 

 

7.3.2 Alternativa 2 

L’alternativa 2 consisteix en realitzar una depuradora compacta a l’oest de l’actual 

implantació, cap al  torrent de l’Empedrat 

Línia d’aigua 

Arqueta d’arribada 

L’aigua arriba a la planta mitjançant el col·lector de captació des del sobreeixidor 

projectat al col·lector unitari existent de 500 mm de diàmetre. L’obra és de planta 

rectangular i és on es retenen les substàncies gruixudes i voluminoses, mitjançant una 

reixa de desbast, dotada amb un cistell extraïble.  

 

Pou de bombament 

Estació d’elevació d’aigües brutes al pretractament. Dins del pou es situen dos (1+1) 

equips de grups motobomba submergibles amb un cabal unitari de 53 m³/h a 7,6 

m.c.a. que permeten l’elevació de les aigües residuals amb la dilució de pluvials. 

 

Pretractament 

Es tracta d’un sistema de pretractament compacte per a un cabal nominal d’aigües 

residuals de 72 m3/h de mesures exteriors 5254 x 1177 x 3488 mm (llarg x ample x 

alt), d’acer inoxidable, que s’allotjarà a un nou edifici a construir. L’edifici es 

dimensiona per a contenir també els equips de deshidratació de fangs, bufadors i 

desodorització. 

El mòdul inclou els següents elements: 

 Sistema de desbast de fins amb tamís de cargol amb compactació de muntatge 

en carcassa, incloent sistema de transport i compactació dels sòlids, proveït de 

neteja en zona compactació i un grau de deshidratació i compactació d’entre el 
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30 i el 45%. Llum de pas 3 mm, diàmetre del tamís 400 mm i cabal nominal 

d’aigua neta 198 m³/h. 

 Zona del desorrador de tipus longitudinal amb coberta desmuntable i sistema 

d’injecció d’aire per a la separació d’orgànics de la sorra i flotació de greixos, i 

sobrenedants amb un grau de separació 90% per a mida de partícula 0,2 mm. 

 Zona de desgreixatge lateral i paral·lel al desorrador amb rasqueta automàtica 

de separació de greixos. 

 Separador de greixos i contenidors. 

 

Tractament biològic 

Just abans d’arribar al reactor biològic s’ha projectat un sobreeixidor que evacuï els 

cabals que sobrepassin de 33,75 m3/h, que és el cabal punta pel que s’ha projectat 

l’element. El cabal mitjà serà de 13,54 m3/h. 

D’aquesta manera, l’aigua que no s’hagi de tractar passa al pou de connexió de by-

pass del biològic. Aquest sobreeixidor serveix també com a bypass del reactor biològic 

utilitzant una comporta manual. 

El mòdul de tractament té un volum d’aeració necessari per a la depuració de 838,75 

m3, una càrrega amb un volum de 240 g/m³, i un volum de zona anòxica de 280 m³  

El sistema emprat per aconseguir la reacció es basa en l’oxigenació per aire insuflat 

per un grup moto – bufador i repartit al mòdul mitjançant difusors instal·lats al fons del 

tanc en petites i mitjanes bombolles, assegurant el desenvolupament i vida de 

microorganismes necessaris per al tractament biològic. Dintre del mateix mòdul, l’aigua 

flueix des de la zona d’aeració fins l’interior del decantador, on romandrà un temps 

prèviament calculat i especificat als fulls tècnics. Els fangs es van decantant fins al 

fons del decantador tronco–cònic i des d’aquest mitjançant una bomba tipus mamut, 

són reenviats a la zona d’aeració per a activar els fangs frescos. 

Existirà (1+1) grup bufant amb un cabal unitari de 800 m³/h instal·lat a l’edifici de 

serveis. 

Els fangs excedents ( 11,00 m³ amb concentració del 0,8%) són bombejats fins a 

l’espessidor estàtic. 

El mòdul compacte de tractament és de formigó armat amb les següents dimensions: 

 

Annex 3.  Estudi d’alternatives 28 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

 Diàmetre interior 18,00 m 

 Alçada total 5,50 m 

 Alçada d’aigua 5,00 m 

 Volum total del mòdul 1400,00 m³ 

 Número de difusors 160 ut   

La zona central de decantació té un diàmetre de 6,00 m, un volum cilíndric de 73,56 m³ 

i estarà fabricada en PRFV  

L’evacuació de l’aigua per efecte pistó, va sortint del mòdul de depuració fins a 

l’arqueta de sortida d’aigua tractada de la planta. 

Es realitzarà una dosificació de clorur fèrric com a complement de la reducció de fòsfor 

per via biològica. 

Les instal·lacions de clorur fèrric (dipòsit, bombes dosificadors, bufadors) s’ubicaran a 

l’edifici a construir. 

 

Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

La definició de la restitució al medi de l’aigua tractada serà la mateixa que l’alternativa 

1. 

 

Línia de fangs 

Espessit de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

S’instal·larà un espessidor de gravetat construït en PRFV de 3,50 m de diàmetre i 30 

m³ de capacitat (Alçada cilíndrica de 2,07 m i alçada total de 5,85 m) 

El sobrenedant de l’espessidor serà recollit per un canal perimetral tipus Thompson i 

conduit a capçalera de planta. 

La funció principal del dipòsit espessidor serà obtenir fangs espessits més homogenis 

en quant a la concentració, i d’aquesta manera millorar el rendiment de l’equip de 

deshidratació de fangs. 

A més a més, permetrà l’emmagatzematge dels fangs que provenen del mòdul biològic 

durant un període de temps curt (per exemple, caps de setmana, avaria 

d’equips,..etc).mantenint el règim de purgues. 
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Els fangs de d’aquest dipòsit seran impulsats cap l’equip de deshidratació mitjançant 

els grups motobombes (1+1) d’alimentació al decantador centrífug. 

 

Deshidratació de fangs 

Per a realitzar la deshidratació de fangs es proposa un (1) decantador centrífug amb 

una capacitat de 1-1,5 m3/h. 

Els grups motobombes d’alimentació al decantador (1+1) seran de cargol helicoïdal. 

Tant el decantador com els grups motobombes s’ubicaran al nou edifici. 

En cas d’avaria del decantador centrífug, el fangs espessits s’extrauran de l’espessidor 

i es realitzarà la deshidratació de fangs en una EDAR propera a aquesta. 

S’utilitzarà polielectrolit per al condicionament de fangs, situant-se les bombes 

dosificadores de cargol helicoïdal (1+1) i l’equip automàtic de preparació de 

polielectrolit a l’interior del nou edifici de serveis. 

 

Emmagatzematge de fangs 

Els fangs deshidratats seran recollits del decantador centrífug mitjançant un cargol 

transportador sense fi i impulsats a la sitja amb un grup motobomba tipus cargol 

helicoïdal. 

La capacitat de la sitja adoptada serà de 15 m3. 

La sequedat de fangs considerada als càlculs funcionals és del 20%. 

 

Instal·lació de desodorització  

El sistema de dosodorització serà el mateix que en l’alternativa 1 adaptat els volums 

d’aire a tractar de l’espessidor i de les zones de l’interior de l’edifici corresponent a 

pretractament i deshidratació. 

Els càlculs de procés i la justificació del dimensionament de les instal·lacions 

proposades a aquesta alternativa es presenten a l’apèndix 2. 

 

7.4. Avaluació dels costos 

L’avaluació dels costos de cada alternativa resta desglossada en les conceptes d’obra 

civil, equips electromecànics i elèctrics. Els resultats es resumeixen a la taula següent: 
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AVALUACIÓ DELS COSTOS 

Alternativa Tractament 
Obra 
civil 

Equips    
electromecànics 

Instal·lacions 
elèctriques 

Total 
Consum 
energètic 

1 
Llits de 

contacte 
845,72 659,03 205,24 1.710,00 302 kWh/dia

2 

Mòdul 
compacte 

de 
tractament 

636,74 647,11 221,15 1.505,00 690 kWh/dia

Taula 9. Comparatiu de costos en milers d’euros segons el sistema de tractament. 

 

A l’apèndix 3 es recull la valoració completa per elements per a cadascuna de les dues 

alternatives de tractament. 

 

7.5. Avaluació de les alternatives de tractament 

Una vegada exposats els detalls de les dues alternatives de tractament d’aigües 

residuals proposades, es poden extreure les següents conclusions: 

√ Els sistemes de tractament de baixa càrrega (llacunatge) no s’ajusten a les 

càrregues contaminants presents a les aigües residuals a tractar. 

√ El tractament proposat a l’alternativa 1 té uns costos energètics més baixos 

que l’alternativa 2. 

√ L’alternativa 1 requereix d’una superfície d’implantació major que l’alternativa 2. 

√ L’adopció de l’alternativa 2 comporta uns menors costos d’implantació. 

√ L’alternativa 2 implica un funcionament de l’EDAR amb menys necessitats de 

manteniment. 

Per tant, considerant les conclusions anteriorment exposades, s’escull com a solució 

l’alternativa 2 de  tractament. 

El següent quadre multicriteri recull una avaluació ponderada de tots els factors tinguts 

en compte a l'hora de l'elecció de l'alternativa més favorable quant al procés de 

depuració de la nova EDAR de Botarell: 
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Puntuació 
sobre 3

Puntuació 
ponderada

Puntuació 
sobre 3

Puntuació 
ponderada

Costos d'implantació 15 2 0,30 3 0,45

Consum energètic 20 2 0,40 1 0,20

Adequat a càrregues 
contaminants

15 1 0,15 3 0,45

Superfície 
d'implantació

10 1 0,10 3 0,30

Costos manteniment 20 1 0,20 2 0,40

Volum de fangs a 
tractar

10 3 0,30 1 0,10

Integració visual 10 1 0,10 3 0,30

TOTAL 100 1,55 2,20

Condicionant Pes (%)
Alternativa 1 Alternativa 2

 

Taula 10: Quadre multicriteri ponderat amb les alternatives de tractament de l'EDAR. 
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

ÍNDEX 

NUM. Títol del plànol Fulls 

1 Alternatives d’ubicació 1 

2 Alternatives de tractament  

2.1 Proposta 1  

 Planta general 1 

. Planta conduccions 1 

 Diagrama de processos 1 

2.2 Proposta 2  

 Planta general 1 

 Planta conduccions 1 

 Diagrama de processos 1 
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Dades generals
Tipus aigua
Sanejament Unitari
Població 2.000
Dotació 162,74 l/hab/dia
Cabal diari 325 m3/dia

Cabal horari 13,54 m3/h
Cabal instantani 3,76 l/s
Factor Qmaxim 2,5

Caba màxim biològic 33,72 m3/h
Factor Qdilució 3,9

Cabal de dilució 52,81 m3/h

Cabal màxim pretractament 52,81 m3/h

Càrregues contaminants 
Concentració mitja DBO5 619,5 mg/l 201,34 kg/dia
Concentració màxima DBO5 946,0 mg/l 307,45 kg/dia
Concentració mitja DQO 1066,5 mg/l 346,61 kg/dia
Concentració màxima DQO 1565,0 mg/l 508,63 kg/dia
Concentració mitja MES 365,0 mg/l 118,63 kg/dia
Concentració màxima MES 616,0 mg/l 200,20 kg/dia
Concentració mitja NT 61,0 mg/l 19,83 kg/dia
Concentració màxima NT 87,6 mg/l 28,45 kg/dia
Concentració mitja P 12,0 mg/l 3,90 kg/dia
Concentració màxima P 13,0 mg/l 4,23 kg/dia

Objectius de qualitat
DBO5 25 mg/l
DQO 125 mg/l
MES 35 mg/l
NT 10 mg/l
P 2 mg/l
Sensibilitat Alta
Sequedat dels fangs > 20%
Fracció S.V. en fang tractat < 75%

Residual urbana

CALCULS FUNCIONALS
Tractament Biològic de tipus "Llits de contacte" en mòduls compactes tipus Biofilt
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Pretractament
1. Predesbast
Reixa de gruixos 1 ut
Llum lliure de pas 60 mm
Gruix barrot 12 mm
Sistema de neteja manual

2. Desbast de sòlids fins
Cabal mig 13,54 m3/h

Caba màxim biològic 33,72 m3/h

Cabal de dilució 52,81 m3/h
Nº tamís instal·lats 1 Ut
Tipus de tamís Cargol helicoidal
Llum lliure de pas 6 mm
Gruix placa 10 mm
Amplada de canal 0,30 m
Calat
   -Qm 0,10 m
   -Qbilògic 0,20 m
   -Qdilució 0,30 m
Velocitat al canal
   -Qm 0,13 m/s
   -Qbilògic 0,16 m/s
   -Qdilució 0,16 m/s
Velocitat de pas
   -Qm 0,33 m/s
   -Qbilògic 0,42 m/s
   -Qdilució 0,43 m/s
Velocitat de pas (30% colmatació)
   -Qm 0,48 m/s
   -Qbilògic 0,59 m/s
   -Qdilució 0,62 m/s

Decantació primari
Nº de tancs 5 Uts
Diàmetre unitari 2,41 m
Alçada 4,08 m
Superficíe total 19,88 m2

Volum total 79,5 m3

Rendiment d'eliminació DBO5 6 %
Rendiment d'eliminació M.E.S. 65 %
Velocitat ascensional a cabal punta 2,1 m/h
Temps de retenció a cabal punta 1,5 - 3 h
Superficíe necessària 16,19 m2

Volum necessari 51,0 m3

Alçada unitaria per decantador 4,08 m
Superficie útil unitaria per decantador 3,97 m2

Volum útil unitari per decantador 15,9 m3

Càrrega superficial a cabal punta 1,71 m/h
Temps de retenció a cabal punta 2,34 h  
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Tractament biològic tipus BIOFILT
1. Tancs de procès
Nº de tancs 2 Uts
Diàmetre unitari 2,41 m
Alçada de tanc 4,08 m

Volum total 31,08 m3

2. Bombament de procès

Cabal diari 325 m3/dia
Concentració mitja DBO5 entrada 619,5 mg/l
Rendiment del procés 80 %
Percentatge de sortida de DBO5 del desbast 100 %

Cabal de recirculació biològic 1306,5 m3/dia
Coeficient de majoració per punta 1,05

Cabal de recirculació biològic 1371,83 m3/dia

Cabal de bombament procés 1696,83 m3/dia
Nº de grups motobomba 2 Uts
Cabal 85 m3/h
Hores de funcionament 20 h
Alçada manomètrica 7 mca
Tipus de funcionament Alternatiu

3. Torres BIOFILT
Nº de torres 6 Uts
Alçada 6,05 m
Ample llosa suport de BIOFILT 3,5 m
Alçada envà perifèric 60 cm

Volum massa zoogleal 0,44 m3/m3

Càrrega maxim diaria 1 a 3 Kg DBO5/m3

Càrrega màsica unitaria en concentraccions
(gr. DBO5/m3) en rendiment 80% 3000
Rendiment del procès 80 %
Alçada mínima de masa filtrant 3 m
Alçada mínima de filtre 4 m

Superfície d'aeració 20/80 cm2/m3

Càrrega mitja diària de DBO5 204 Kg/DBO5/día
DBO5 de sortida 8,125 Kg/DBO5/día
Relació DBO5/massa bacteriana 4 gr/DBO5/ Kg zoogleal/día
Massa zoogleal inert 20 %
Massa zoogleal activa 80 %
Relació DBO5/massa bacteriana 3,2 gr/DBO5/ Kg zoogleal/día

Volum zoogleal 61,19 m3

Gruix capa zoogleal bacteriana 2 mm

Superficìe especifica de replè 240 m2/m3

Volum de reblert 127,48 m3

Volum de reblert adoptat 120 m3

Nº torres 6 Uts

Volum unitari torre 20 m3

Superficie d'aeració del conjunt de filtres 4800 cm2

4. Decantació secundaria 

Nº de tancs 5 Uts
Diàmetre unitari 2,41 m
Alçada de tanc 4,08 m

Volum total 79,5 m3

Superficíe total 20 m2

Càrrega superficial en punta 2,5 m3/m2/h
Temps de retenció 96 minuts  
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Espessidor de fangs
Producció de fangs decantació primària 3,40 m3/d

Producció de fangs decantació secundària 45,27 m3/d
Quantitat de fangs a espessador 95,52 Kg/d
Cabal de fangs a espessidor 48,67 m3/d

Dimensions adoptats per a l'espessidor 50 m3

Temps de retenció mínim a espessidor 1,03 d
Concentració de fangs espessits 3,0 %
Volum diari de fangs espessits 3,18 m3/d

Deshidratació de fangs
Cabals de fangs a deshidratació 3,18 m3/d
Dies a deshidratar 3 d/setmana
Capacitat diària 222,88 Kg/d

Concentració de fangs 30,00 Kg/m3

Cabal diari 7,43 m3/d

Hores de funcionament diaries 2 h/d
Fangs a deshidratar horari 111,44 Kg/h
Cabal horari 3,71 m3/h

Bombes helicoidals

Nombre total de bombes 1 Uts
Nombre de bombes reserva 1 Uts
Cabal unitari de bomba 4,00 m3/h

Decantador centrifug 1 Uts
Cabal de funcionament 4,00 m3/h

Cabal de fangs deshidratats 0,87 m3/d

Sequetat dels fangs deshidratats 25 %
Masa de tortó de fangs dia util 891,52 Kg/d
Densitat de la torta 1,020 t/m3

Cabal horari deshidratat 0,44 m3/h

Cargol transportador 1 Uts

Longitud 3.000 mm
Diàmetre 215,0 mm

Preparació i dosificació de polielectrolit
Fangs diari a deshidratar 95,52 Kg/d
Temps de funcionament 8,00 h/d

Fangs horari a tractar 11,94 Kg/h
Dosificació de polielectrolit mitja 0,005 KgPE/KgMS
Dosificació de polielectrolit màxima 0,008 KgPE/KgMS
Consum horari mig 0,060 KgPE/h
Consum horari màxim 0,096 KgPE/h
Concentració dilució de polielectrolit 0,50 %
Consum mig de polielectrolit diluido 11,94 l/h
Consum màxim de polielectrolit diluido 19,10 l/h
Capacitat del equip de preparació polielectrolit 1000 l
Bombes dosificadores 2,00 Uts
Bombes reserva 1,00 Uts

Cabal bombes 190 l/h  
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Emmagatzematge de fangs
Tipus de bomba
Nº de bombes funcionant 1 Uts

Capacitat de transport adoptada 0-5 m3/h
Alçada manomètrica adoptada en bombes 7 mca

Sitja de fangs deshidratats
Forma d'emmagatzematge Sitja metal·lica

Temps d'emmagatzematge 4 setmanes

Volum d'emmagatzematge necessari 10,49 m3

Nº de sitjes 1 Ut

Capacitat requerida 10,49 m3

Capacitat de sitja adoptada 15 m3

Sistema d'extracció Comporta de fons

En cas d'avaria de la bomba el cargol transportador per una segona boca 
descarregarà a una cinta contínua i per aquesta els fangs es transportaran a 
contenidor

Nota: L'edifici de serveis a les zones del pretractament i deshidratació se sotmetrà 
a un procés de desodorización mitjançant biofiltració

Cargol helicoidal
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Dades generals
Tipus aigua
Sanejament Unitari
Població 2.000
Dotació 163 l/hab/dia
Cabal diari 325 m3/dia

Cabal horari 13,54 m3/h
Cabal instantani 3,76 l/s
Factor Qmaxim 2,5

Caba màxim biològic 33,72 m3/h
Factor Qmínim 0,5

Cabal mínim 6,77 m3/h
Factor Qdilució 3,9

Cabal de dilució 52,81 m3/h

Cabal màxim pretractament 52,81 m3/h

Càrregues contaminants (Concentracions mitjanes)
DBO5 619,5 mg/l 201,34 kg/dia
DQO 1066,5 mg/l 346,61 kg/dia
MES 365,0 mg/l 118,63 kg/dia
NT 61,0 mg/l 19,83 kg/dia
P 12,0 mg/l 3,90 kg/dia

Objectius de qualitat
DBO5 25 mg/l
DQO 125 mg/l
MES 35 mg/l
NT 10 mg/l
P 2 mg/l
Sensibilitat Alta
Sequedat dels fangs > 20%
Fracció S.V. en fang tractat < 75%
Eliminació DBO 96%
Eliminació MES 90%
Eliminació N 84%

Residual urbana

CALCULS FUNCIONALS

Tractament Biològic en sistema compacte tipus Bioconstruc
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Bombament a pretractament
Nº total de bombes 2 Uts
Nº bombes de reserva 1 Uts
Alçada manomètrica 7,60 m
Cabal unitari 53,00 m3/h
Potència 2,00 kW
Tipus bombes Submergibles

Pretractament
Cabal nominal 72 m3/h
Nº equips compactes 1 uts
Posició de muntatge Superfície
Dimensions
   - Longitud 5,25 m
   - Ample 1,17 m
   - Alçada 3,48 m

1. Desbast de fins
Tipus Tamís cargol transportador -compactador
Nº instal.lades 1 uts
Llum lliure de pas 3,0 mm
Diàmetre tamís 400 mm
Nivell d'aigua màxim 310 mm
Potencia 1,1 kW
Percentatge de compactació 45 %
Percentatge de deshidratació 30 %

2. Desorrador
Tipus
Nº instal.lades 1 uts
Percentatge de separació 90,0 %
Cargol transportador a classificador 1 uts
Potencia 0,55 kW
Cargol transportador a contenidor 1 uts
Potencia 0,55 kW

3. Desgreixador
Tipus amb rasqueta automàtica de separació de greixos
Nº instal.lades 1 uts
Potencia de l'equip al separador de greixos 0,55 kW

Dipòsit desorrador de tipus longitudinal
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Tractament biològic BIOCONSTRUC
1   Capacitat del mòdul compacte

1.1 Parametres de disseny
Cabal mig 13,54 m3/h
Cabal màxim 33,72 m3/h
Nombre de tancs 1 uts

1.2  Capacitat del mòdul
Volum necessari per a la depuració 839 m3

Càrrega volumica 240,00 g/m3

Volum necessari de zona anòxic 280,00 m3

Volum total reactor necessari 1119 m3

Fracció zona anòxic 25 %

1.3  Dimensions adoptades del mòdul
Diàmetre interior 18 m
Alçada total 5,50 m
Alçada útil 5,00 m

Volum total del mòdul 1400 m3

Nº de difussors 160 ut

1.4   Zona decantació
Diàmetre del decantador 6 m
Superfìcie del decantador 28,27 m2

Volum cilíndric 75,56 m3

Velocitat ascensional a cabal màxim 1,19 m/h
Velocitat ascensional a cabal mitjà 0,48 m/h
Factor de càrrega sobre cabal mitjà 5,40 h

Necessitats d'oxigen
Nº Bufants 2 ut
Cabal d'aire teòric per bufant 800 Nm3/h

Potencia unitari per bufant 18,5 kW
Potencia total absorvida 18,5 kW
Temps de funcionament per día 20 h
Energía consumida per día 370  kW/h
Corrent trifàsica 380-50 V-Hz

Necessitats d'agitació
Nº agitadors 1 ut
Potencia 3,1 kW
Temps de funcionament 24 h
Energía consumida 74,40 kW/h  
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

 

Recirculació de fangs
Nº grup motobomba de recirculació 1 ut
Potencia grup motobomba 3,1 kW/h
Temps de funcionament 20 h
Energía consumida 62 kW/h

Purga de fangs cap a l'espessidor
Quantitat de fangs biològics en excès 88 Kg/d
Concentració de fang a la sortida del reactor 0,8 %
Cabal diari de purga 11,00 m3/d

Espessidor de fangs
Volum de fangs diari a espessidor 11,00 m3/d
Volum mìnim necessari 11,00 m3

Dimensions adoptats per a l'espessidor 30,00 m3

Temps de retenció a espessidor 2,7 d
Diàmetre 3,50 m
Longitud 5,85 m
Volum util 30,00 m3

Concentració de fangs espessits 2,00 %
Volum diari de fangs espessits 4,40 m3/d

Deshidratació de fangs
Producció de fangs deshidratats
Fangs totals 88,00 Kg/d
Concentració de fangs a deshidratació 20,00 Kg/m3

Cabal de fangs a deshidratació 4,40 m3/d
Dies a deshidratar 3 d/setmana
Capacitat diària 205,33 Kg/d
Concentració de fangs 20,00 Kg/m3

Cabal diari 10,27 m3/d
Hores de funcionament diaries 8 h/d
Fangs a deshidratar horari 25,67 Kg/h
Cabal horari 1,28 m3/h
Bombes helicoidals
Nombre total de bombes 1 Uts
Nombre de bombes reserva 1 Uts
Cabal unitari de bomba 1,50 m3/h
Decantador centrifug 1 Uts
Cabal de funcionament 1,50 m3/h
Cabal de fangs deshidratats 1,01 m3/d
Sequetat dels fangs deshidratats 20 %
Masa de tortó de fangs dia util 1.026,67 Kg/d
Densitat de la torta 1,020 t/m3

Cabal horari deshidratat 0,13 m3/h
Cargol transportador 1 Uts
Longitud 3.000 mm
Diàmetre 215,0 mm  
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Preparació i dosificació de polielectrolit
Fangs diari a deshidratar 205,33 Kg/d
Temps de funcionament 8,00 h/d
Fangs horari a tractar 25,67 Kg/h
Dosificació de polielectrolit mitja 0,005 KgPE/KgMS
Dosificació de polielectrolit màxima 0,008 KgPE/KgMS
Consum horari mig 0,128 KgPE/h
Consum horari màxim 0,205 KgPE/h
Concentració dilució de polielectrolit 0,50 %
Consum mig de polielectrolit diluit 25,67 l/h
Consum màxim de polielectrolit diluit 41,07 l/h
Capacitat del equip de preparació polielectrolit 850 l
Bombes dosificadores 2,00 Uts
Bombes reserva 1,00 Uts
Cabal bombes 190 l/h

Emmagatzematge de fangs
Tipus de bomba Cargol helicoidal
Nº de bombes funcionant 1 Uts
Capacitat de transport adoptada 0-5 m3/h
Alçada manomètrica adoptada en bombes 7 mca

Sitja de fangs deshidratats
Forma d'emmagatzematge Sitja metal·lica
Temps d'emmagatzematge 4 setmanes
Volum d'emmagatzematge necessari 12,08 m3

Nº de sitjes 1 Ut
Capacitat requerida 12,08 m3

Capacitat de sitja adoptada 15 m3

Sistema d'extracció Comporta de fons

En cas d'avaria de la bomba el cargol transportador per una segona boca 
descarregarà una cinta contínua i per aquesta els fangs es transportaran a 
contenidor

Nota: L'edifici de serveis a les zones del pretractament i deshidratació se sotmetrà 
a un procés de desodorización mitjançant biofiltració
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AVANTPROJECTE DE LLEI DE QUALITAT ODORÍFERA 
 
Exposició de motius 
 
Els ciutadans, en el marc d’una societat participativa i en un àmbit de progressiva 
conscienciació ambiental, demanen la intervenció de les administracions públiques en la 
regulació de les olors. El Parlament de Catalunya s’ha fet ressò d’aquesta demanda 
social i ha instat al Govern, mitjançant les Resolucions 1737/VI i 119/VIII, a presentar 
iniciatives per a regular aquesta matèria. En el mateix sentit s’ha pronunciat el Síndic de 
Greuges. 
 
La Llei, que pretén donar resposta a aquesta inquietud, es dicta en el marc de les 
competències que l’article 144.1.h de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat de 
Catalunya, i, a més, es dicta en un moment en el qual no existeix cap altra normativa 
específica, ni europea ni estatal, sobre qualitat odorífera, la qual cosa fa encara més 
necessari establir el marc normatiu per tal de garantir-la, tot regulant les mesures 
necessàries per a prevenir i corregir les molèsties per olors que la menyscaptin. 
 
L’olor és una reacció sensorial de determinades cèl·lules situades a la cavitat nasal. La 
relació entre olor i molèstia percebuda és complexa de definir atès que hi conflueixen 
factors físics i químics de fàcil determinació, però també d’altres de caràcter subjectiu 
més difícils d’avaluar, com per exemple el caràcter agradable o desagradable de l’olor (to 
hedònic), la sensibilitat de cada persona, o l’entorn en què és percebuda. 
 
El fet que la resposta sensorial a una concentració de compostos que poden generar olor 
pot ser inferior al seu límit de detecció analític comporta que una regulació individual per 
a cada compost no sigui eficient per abordar els episodis d’olors, i, per tant, calgui 
recórrer a altres eines com és la regulació de les unitats d’olor. 
   
Les substàncies, fonts i causes que poden afectar a la qualitat odorífera són molt diverses 
i inclouen des d’activitats productives fins a infraestructures. Atesa aquesta disparitat, no 
és possible definir un únic sistema d’intervenció administrativa ni competencial. 
  
Les olors constitueixen un factor de contaminació atmosfèrica, regulada a la Llei 34/2007, 
de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, de caràcter bàsic, i a la 
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. Tanmateix, fins 
ara no existia cap norma que regulés i garantís amb precisió i especificitat la qualitat 
odorífera, tot i la seva indubtable transcendència per als drets a la intimitat i a la 
inviolabilitat del domicili, per a la dignitat de les persones i el lliure desenvolupament de la 
seva personalitat, per a la qualitat de vida i el benestar i per un medi adequat en el marc 
d’un desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el Tribunal Europeu de Drets Humans 
i la jurisprudència contenciosa administrativa han declarat en determinats supòsits que 
les molèsties per olors poden arribar a afectar el dret a la intimitat domiciliària de les 
persones. 
 
Atès que les olors són un factor considerat també en el sistema establert per la legislació 
de prevenció i control ambiental d’activitats, la intervenció administrativa, en el cas 
d’activitats incloses al seu àmbit d’aplicació, s’ha de dur a terme en el marc d’aquesta 
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normativa. Tanmateix, la Llei va més enllà i regula també el règim aplicable a les 
infraestructures no contemplades per la normativa esmentada. 
 
La Llei pretén esdevenir la regulació de referència sobre qualitat odorífera, constituint, 
juntament amb la seva futura normativa de desenvolupament, el marc normatiu complet 
en la matèria, i projecta la seva regulació tuïtiva sobre les zones sensibles a les molèsties 
per olors, inspirant-se en els principis generals de prevenció i correcció en origen, 
protecció, proporcionalitat, eficiència social, sostenibilitat, proporcionalitat, col·laboració i 
conscienciació. 
 
Pel que fa als principis de prevenció i eficiència social, la Llei té la voluntat d’actuar de 
manera preventiva sobre totes les activitats i infraestructures relacionades al seu annex 1, 
establint les obligacions de garantir un ambient de qualitat odorífera i de disposar de 
protocols de treball que garanteixin un mínim impacte en el seu funcionament normal.  
 
En el cas de noves activitats, o bé d'existents que efectuïn una modificació amb potencial 
incidència olfactiva, d'acord amb el mateix principi, serà en el tràmit d'obtenció dels 
permisos ambientals corresponents on l'administració valorararà la seva potencial 
incidència olfactiva sobre l'entorn i determinarà, en el permís ambiental corresponent, les 
mesures per evitar que les activitats esmentades causin contaminació o impacte odorífer 
 
Especialment, i pel que fa a l’actuació dels principis esmentats juntament amb el principi 
de proporcionalitat, cal destacar la possibilitat per a les activitats i infraestructures 
existents de, prèvia ponderació dels interessos i béns jurídics implicats, acordar la 
suspensió del deure de garantir un ambient de qualitat odorífera en cas que les millors 
tècniques disponibles no permetin evitar les molèsties per olors, així com la previsió 
d'atorgar una exempció temporal en cas que no puguin assumir l’aplicació de la Llei. 
Aquestes previsions permeten dotar a tota la regulació legal de la necessària flexibilitat i 
de la imprescindible capacitat d’adaptació a les necessitats reals del país i dels seus 
ciutadans.   
 
Els principis de prevenció i correcció en origen, protecció, proporcionalitat, eficiència 
social, col·laboració i conscienciació també es projecten sobre el règim sancionador, i, en 
aquest sentit, cal destacar la consideració, com atenuant molt qualificada, de l’acreditació 
per l’infractor de la completa subsanació de la infracció abans de recaure la resolució que 
posi fi al procediment sancionador, o la previsió mesures de correcció i indemnització.  
 
La Llei també fixa determinats valors límit d’immissió d’olor per a activitats concretes amb 
especial incidència en aquesta matèria, sens perjudici de la possibilitat que 
reglamentàriament s’estableixin també per a altres activitats o infraestructures d’acord 
amb els criteris que la Llei estableix, i recull com a instruments fonamentals per assolir la 
qualitat odorífera l’ús de les millors tècniques disponibles, l’aplicació de plans de bones 
pràctiques en matèria odorífera, l’existència d’un registre d’operacions amb potencial 
incidència olfactiva o la implantació mesures preventives i correctores.  
 

Pel que fa a l’estructura de la Llei, la part dispositiva es divideix en sis capítols, que 
integren un total de 31 articles. 
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El capítol 1, dedicat a les disposicions generals, estableix el seu objecte, finalitats, àmbit 
d’aplicació, els principis generals i les definicions necessàries per aconseguir un grau de 
precisió i seguretat jurídica que garanteixi la correcta aplicació de la norma. 

El capítol 2, dedicat a les competències generals, determina les competències que en 
aquesta matèria ostenten el departament de la Generalitat competent en matèria de medi 
ambient, els ajuntaments i l’administració titular de la infraestructura, sens perjudici 
d’altres preceptes específics sobre aquesta qüestió establerts al llarg del text de la norma.  

El capítol 3, dedicat als drets i deures, proclama el dret de tota persona a gaudir d’un 
ambient de qualitat odorífera en els termes de la Llei i les seves normes de 
desenvolupament, determina els deures necessàries per aconseguir la seva plena 
efectivitat, la difusió d’informació i la projecció d’aquesta matèria sobre la planificació i 
programació. 

El capítol 4, dedicat a la intervenció administrativa, regula la incidència d’aquesta matèria 
en la tramitació dels permisos ambientals de les activitats, la necessitat d’informe de 
l’òrgan competent en matèria de qualitat ambiental  de la Generalitat abans de l’aprovació 
definitiva dels projectes d’infraestructures i el règim de suspensió del deure de garantir un 
ambient de qualitat odorífera per raons tècniques abans esmentat. 

El capítol 5 és dedicat a la inspecció, requeriments i multes coercitives. 

Finalment, el capítol 6, dedicat al règim sancionador, tipifica les infraccions, regula el 
règim de responsabilitat i les mesures cautelars, estableix les sancions i altres 
conseqüències i determina la distribució de competències en matèria sancionadora. 

Pel que fa a la part final, consta de tres disposicions transitòries, que preveuen un termini 
de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor per a elaborar el pla de bones pràctiques en 
matèria odorífera i per a l’establiment de mesures preventives i correctores, el règim 
d’exempció temporal per a les activitats i infraestructures existents abans esmentat, i tres 
disposicions finals, que contenen les habilitacions per a l’adaptació dels annexos, per al 
desplegament de la Llei i la determinació de la seva entrada en vigor.  
 
La Llei també inclou dos annexos, l’annex 1 dedicat a les activitats incloses en el seu 
àmbit d’aplicació, amb tres grups d’activitats i el llistat corresponent amb potencial 
incidència odorífera (A, B i C) i l'annex 2 dedicat als valors límit d’immissió d’olor per a les 
diferents activitats i a la metodologia a seguir per a la determinació dels valors d’immissió 
d’olor. 
 
Capítol 1 
 
Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte  
 
L’objecte de la Llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir les 
molèsties per olors generades per determinades activitats i infraestructures en zones 
sensibles. 
 
 
Article 2. Finalitats 
 
Les finalitats de la Llei són: 
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a) Assolir un alt nivell de protecció i un ambient de qualitat en matèria odorífera, 
mitjançant la prevenció i la reducció en origen de les emissions de compostos suceptibles 
de generar olors. 
 
b) Garantir els drets de les persones a la intimitat i a la inviolabilitat de llurs domicilis, la 
seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat, la seva qualitat de vida i 
benestar i un medi ambient adequat en el marc d’un desenvolupament sostenible.  
  
 
Article 3. Àmbit d’aplicació 
 
Resten sotmeses a la Llei les activitats i infraestructures amb potencial incidència 
olfactiva en l’entorn relacionades a l’annex 1.  
 
 
Article 4. Principis generals. 
 
Els principis generals que inspiren la Llei són els de prevenció i correcció en origen, 
protecció, proporcionalitat, eficiència social, sostenibilitat, col·laboració i conscienciació.  
 
 
Article 5. Definicions 
 
Als efectes de la Llei, s’entén per: 
 
a) Olor: propietat organolèptica perceptible per l’òrgan olfactiu quan inspira determinades 
substàncies volàtils.  
 
b) Activitat: explotació que es realitza en un determinat centre o establiment ramader, 
industrial, miner, comercial, de serveis o d’altres, integrada per una o més instal·lacions, 
inclosa en la legislació sobre prevenció i control ambiental de les activitats i, per la seva 
potencial incidència olfactiva en l’entorn, en l’annex 1. 
 
c) Activitat existent: activitat que, a l’entrada en vigor de la Llei, disposi dels permisos 
ambientals corresponents d’acord amb la legislació sobre prevenció i control ambiental de 
les activitats, o els hagi sol·licitat.  
 
d) Infraestructura: conjunt d’elements adscrits a la prestació d’un servei públic,  
l’explotació dels quals, tot i no constituir una activitat sotmesa al règim d’intervenció 
administrativa establert a la legislació sobre prevenció i control ambiental de les activitats, 
està inclosa a l’annex 1 per la seva potencial incidència olfactiva en l’entorn. Comprèn, en 
qualsevol cas, el conjunt d’elements que formen part dels sistemes de sanejament 
d’aigües. 
 
e) Infraestructura existent: infraestructura que, a l’entrada en vigor de la Llei, es trobi en 
fase d’execució. 
 
f) Titular: persona física o jurídica que exerceix o posseeix una o vàries activitats en un 
mateix centre o establiment, o que posseeix una infraestructura,  o bé que, per delegació, 
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ostenta un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o activitats 
o de la infraestructura. 
 
g) Administració titular de la infraestructura: administració que ostenta les 
competències determinants sobre el funcionament i explotació d’una infraestructura. 
 
h) Zona sensible: zona destinada, d’acord amb la normativa i el planejament aplicables, 
a usos residencials, sanitaris o docents que, d’acord amb els seus usos predominants, 
requereixin un ambient de qualitat pel que fa a les olors.  
 
i) Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de 
les activitats i de llurs modalitats d'explotació, la qual demostri la capacitat pràctica de 
determinades tècniques per constituir, en principi, la base dels valors límit d’immissió 
d’olor destinats a evitar, i, si això no fos possible, reduir, les immissions d'olor i llurs 
efectes. 
 
També s'entén per: 
 
Tècniques: la tecnologia utilitzada juntament amb la forma en què la instal·lació 
estigui dissenyada, construïda, mantinguda, explotada i paralitzada. 
 
Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti 
l'aplicació en el context del sector industrial corresponent en condicions  
econòmicament i tècnicament viables, prenent en consideració els costos i els 
beneficis, tant si les tècniques s'utilitzen o es produeixen en l'estat membre 
corresponent com si no, sempre que el titular pugui tenir-hi accés en condicions 
raonables. 
 
Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a assolir un alt nivell general de 
protecció pel que fa a les olors . 
 
l) Unitat d’olor europea (uoE): quantitat de substàncies odoríferes que, quan s’evaporen 
en 1 metre cúbic d’un gas neutre en condicions normals, originen una resposta fisiològica 
d’un panel equivalent a la que origina una Massa d’Olor de Referència Europea (MORE) 
evaporada en un metre cúbic d’un gas neutre en condicions normals.  
 
j) Panel: grup de persones qualificades per a jutjar mostres de gas olorós que utilitza el 
mètode d’olfactometria dinàmica segons la norma UNE-EN 13725. 
 
k) Condicions normals: per a olfactometria dinàmica, corresponen a una temperatura de 
293 K, pressió atmosfèrica normal (101,3 kPa), en base humida. 
 
 
m) Massa d’Olor de Referència Europea (MORE): valor de referència acceptat per a la 
unitat d’olor europea, equivalent a 123 g de n-butanol, que, evaporat en 1 m3 de gas 
neutre, dóna lloc a una concentració de 0,040 mol/mol. 
 
n) Valor d’emissió d’olor: quantitat de contaminants olorosos per unitat de volum d'aire, 
expresats en uoE/m3, alliberats a l'atmosfera per una activitat, ja sigui de manera continua 
o esporàdica. 
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o) Valor d’immissió d’olor: quantitat de contaminants olorosos per unitat de volum 
d'aire, expresats en uoE/m3, presents en una zona sensible. 
 
p) Valor límit d’immissió d’olor: valor d’immissió d’olor màxim establert en l’annex 2 per 
a les activitats que s’hi esmenten, o reglamentàriament per a altres activitats o 
infraestructures, atenent a la causació d’una molèstia similar tenint en compte la seva 
durada, intensitat, to hedònic i freqüència. 
 
q) Contaminació odorífera: valor d’immissió d’olor superior a 15 uoE/m3 en zona 
sensible. 
 
r) Impacte odorífer: superació, en zona sensible, dels valors límit d’immissió d’olor, 
sense arribar a constituir contaminació odorífera. 
 
s) Qualitat odorífera: absència de contaminació odorífera i d’impacte odorífer en zona 
sensible. 
 
t) Fonts emissores d’olor: qualsevol part o punt concret d’una activitat o infraestructura 
que generi emissions d’olor. 
 
 
Capítol 2 
 
Competències generals 
 
 
Article 6. Departament de la Generalitat competent en matèria de medi ambient. 
 
Correspon al Departament de la Generalitat competent en matèria de medi ambient, 
respecte a les activitats i infraestructures incloses als grups A, B.1 i C de l’annex 1: 
 

1. Valorar la incidència d’olors en l’entorn i determinar, en el permís ambiental 
corresponent, les mesures preventives, correctores o de tots dos tipus, per evitar 
que les activitats esmentades causin contaminació o impacte odorífer. 

 
2. Emetre, d’acord amb l’article 15, informe preceptiu sobre les mesures adoptades 

per l’administració titular de la infraestructura per evitar que aquesta causi 
contaminació o impacte odorífer. 

 
3. Resoldre les sol·licituds de suspensió de l’article 16 i les sol·licituds d’exempció 

temporal de la disposició transitòria segona. 
 
4. Exercir la inspecció en matèria odorífera. 
 
5. Formular requeriments. 

 
6. Exercir la potestat sancionadora. 

 
7. Imposar multes coercitives. 
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8. Donar suport als ajuntaments que ho sol·licitin 

 
Article 7. Ajuntaments. 
 
1. Correspon a l’ajuntament en el terme municipal del qual s’estableixi l’activitat, respecte 
a les incloses al grup B.2 de l’annex 1: 
 

1. Valorar la incidència d’olors en l’entorn i determinar, en el permís ambiental 
corresponent, si escau, les mesures preventives, correctores o de tots dos tipus, 
per evitar que les activitats esmentades causin impacte odorífer. 

 
2. Resoldre les sol·licituds de suspensió de l’article 16 i les sol·licituds d’exempció 

temporal de la disposició transitòria segona. 
 
3. Exercir la inspecció en matèria odorífera. 
 
4. Formular requeriments. 

 
5. Exercir la potestat sancionadora. 

 
6. Imposar multes coercitives. 

 
2. En el supòsit que el funcionament d’una activitat del grup B.2 de l’annex 1 causi 
contaminació o impacte odorífer sobre més d’un municipi, els ajuntaments interessats 
poden requerir les mesures de col·laboració i coordinació del departament de la 
Generalitat competent en matèria de medi ambient. 
 
 
Article 8. Administració titular de la infraestructura. 
 
Correspon a l’administració titular de la infraestructura la determinació i, si escau, 
adopció, de les mesures escaients preventives, correctores o de tots dos tipus, per evitar 
que la infraestructura causi contaminació o impacte odorífer. 
 
 
Capítol 3 
 
Drets i deures 
 
Article 9. Drets 
 
1. Tota persona té dret a gaudir d’un ambient de qualitat odorífera, en els termes de la 
Llei i les seves normes de desenvolupament. 
 
2. Qualsevol persona pot denunciar aquelles situacions que lesionin el dret que reconeix 
l’apartat anterior o vulnerin altres disposicions de la Llei i les seves normes de 
desenvolupament. Aquesta denúncia pot donar lloc a l’inici de l’actuació inspectora 
prevista a l’article 17.  
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Article 10. Deures generals 
 
1. Les persones que projectin, instal·lin, explotin o mantinguin activitats o infraestructures, 
i els seus titulars, han de garantir un ambient de qualitat odorífera.  
 
2. Totes les persones han de respectar i abstenir-se de pertorbar el correcte 
funcionament de les mesures establertes en les activitats o infraestructures per tal d’evitar 
la contaminació o impacte odorífers.  
 
 
Article 11. Deures específics. 
 
1. El o la titular d’una activitat o infraestructura ha d’elaborar i aplicar un pla de bones 
pràctiques en matèria odorífera. Aquest pla ha de preveure, com a mínim: 
 

a) Els protocols de treball necessaris per tal de reduir les possibles causes de 
generació d’olors en la manipulació, emmagatzematge, transvasament, 
obertura de dipòsits i qualsevol altra pràctica que pugui comportar 
l’alliberament de substàncies odoríferes a l’atmosfera.  

 
b) La realització de les operacions amb potencial incidència olfactiva en l’entorn,  

sempre que sigui tècnicament viable, en aquelles condicions meteorològiques 
que afavoreixin la dispersió de les emissions. 

 
c) La implantació de mesures per a la reducció dels valors d’emissió d’olor, si 

escau. 
 
2. El o la titular una activitat o infraestructura ha de portar un registre d’operacions amb 
potencial incidència olfactiva, degudament actualitzat i complet. 
 
3. Les persones que projectin o instal·lin activitats o infraestructures, i els seus titulars, 
han de garantir el compliment dels deures següents, d’acord amb les millors tècniques 
disponibles: 
 

a) Les emissions de l’activitat que puguin generar impacte odorífer s’han de 
confinar o vehicular cap a sistemes de reducció d’aquestes. 

 
b) S’ha de disposar de conductes d’avacuació que assegurin la mínima incidència 

olfactiva en l’entorn.   
 
Article 12. Informació. 
 
El Departament competent en matèria de medi ambient ha de difondre informació 
actualitzada i suficient sobre les millors tècniques disponibles i per a la determinació dels 
valors d’immissió d’olor. 
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Article 13. Plans i programes. 
 
En l’elaboració i, si escau, en l’avaluació ambiental de plans i programes que incideixin en 
la implantació o explotació d’activitats i infraestructures, s‘han de tenir en compte el 
compliment de les determinacions de la Llei i la seva normativa de desenvolupament.  
 
 
Capítol 4 
 
Intervenció administrativa 
 
Article 14. Activitats. 
 

1. En el procediment per a l’obtenció dels permisos ambientals requerits per a les 
activitats, s’ha d’aportar, en la sol·licitud i d’acord amb la legislació sobre prevenció i 
control ambiental de les activitats, la informació necessària per avaluar-ne la potencial 
incidència olfactiva en l’entorn, incloent, en tot cas: 

a) La determinació de les fonts emissores d’olor i de les zones sensibles 
potencialment afectades. 

b)  Els valors d’emissió i d’immissió d’olor, i la metodologia emprada per a la 
seva determinació d’acord amb l’apartat B de l’annex 2.  

c) Les mesures preventives i correctores previstes per a minimitzar els valors 
d’immissió d’olor.  

d) El pla de bones pràctiques en matèria odorífera. 

2. En cas d’activitats en les quals s’efectuï una modificació amb potencial incidència 
olfactiva d’acord amb la legislació sobre prevenció i control ambiental de les activitats, 
s’ha d’aportar la informació a què es refereix l’apartat anterior. 
 
 
Article 15. Infraestructures.  
 
L’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del projecte d’una infraestructura ha de 
demanar, abans de l’esmentada aprovació, informe preceptiu i vinculant a l’òrgan 
competent en matèria de qualitat ambiental de la Generalitat sobre les mesures de 
prevenció i control de la contaminació odorífera. Si aquest informe no s’ha emès en el 
termini de tres mesos, es considera que és favorable, tret que es sol·liciti la suspensió de 
l’article següent, cas en el qual regeix el règim per aquest establert. 
 
 
Article 16. Suspensió del deure de garantir un ambient de qualitat odorífera. 
 

1. Els o les titulars d’activitats existents o infraestructures existents poden sol·licitar, a 
l’administració competent, la suspensió provisional i excepcional del deure establert a 
l’article 10.1, quan les millors tècniques disponibles no permetin evitar, en el supòsit 
concret, la contaminació o impacte odorífers.  

2. La sol·licitud s’ha de formular quan s’hagi procedit al requeriment per la correcció de 
deficiències detectades o a l’inici d’actuacions sancionadores. En aquests casos, es 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental 

Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

 

10 

 

poden inadmetre les sol·licituds manifestament mancades de fonament, i l’admissió de la 
sol·licitud suposa la suspensió, si escau, del procediment sancionador incoat, sens 
perjudici de la possible adopció de les mesures cautelars dels articles 26.2 a) i 26.2 d), o 
del seu manteniment si ja han estat adoptades, i de les responsabilitats que finalment 
se’n derivin si la sol·licitud és finalment desestimada. 

3. L’administració competent només pot acordar la suspensió sol·licitada, prèvia 
audiència als particulars afectats i a les administracions afectades, i ponderació, 
suficientment raonada, dels interessos i béns jurídics implicats, en cas que s’acrediti 
suficientment que les millors tècniques disponibles no permeten evitar, en el supòsit 
concret, la contaminació o impacte odorífers, i sens perjudici de les possibles 
indemnitzacions i compensacions que procedeixin d’acord amb el dret privat 
 
4. L’administració competent pot sotmetre la suspensió a les condicions que estimi 
pertinents per tal de minimitzar els seus efectes, i pot acordar-la per un període 
determinat o indeterminat, o per a concrets lapses de temps amb caràcter periòdic, però 
sempre amb un abast temporalment limitat, mentre els interessos i béns jurídics implicats 
ho justifiquin i les millors tècniques disponibles no permetin evitar la contaminació o 
impacte odorífers. 
 
5. Transcorreguts tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense resolució 
expressa, aquesta es pot entendre desestimada. 
 
 
Capítol 5 
 
Inspecció, requeriments i multes coercitives. 
 
Article 17. Inspecció 

 
 

1. L’actuació inspectora s’exerceix, d’ofici o prèvia denúncia, per personal funcionari 
degudament acreditat al servei de l’administració competent, que, a aquests efectes, 
té la condició d’autoritat i està facultat per a realitzar tots els actes necessaris per a 
dur a terme la inspecció. 

 
2. Les entitats o persones inspeccionades resten obligades a prestar la màxima 

col·laboració en la inspecció. 
 
3. Els fets constatats en l’acta d’inspecció gaudeixen de valor probatori, sens perjudici de 

les proves que puguin aportar els interessats, i poden donar lloc a la formulació, per 
part de l’administració competent, dels requeriments de l’article següent i, si escau, a 
la incoació d’un procediment sancionador.  

 
 

Article 18. Requeriments. 
 

1. L’administració competent pot formular requeriments, a partir dels fets constatats en 
l’acta d’inspecció i prèvia audiència als interessats, per a la correcció de deficiències 
detectades no emparades per la suspensió de l’article 16 o per l’exempció temporal 
de la disposició transitòria segona, o en cas d’incompliment de les mesures 
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provisionals dels articles 26.2.a, 26.2.c o 26.2.d, o de les mesures correctores de 
l’article 29.a.  

 
2. Aquests requeriments han de detallar les actuacions concretes que ha de realitzar 

l’interessat i el termini que disposa per a dur-les a terme, que ha de ser sempre 
suficient, i han d’advertir-lo de la possibilitat que, en cas d’incompliment, li siguin 
imposades multes coercitives d’acord amb l’article següent o s’incoï un procediment 
sancionador per infracció molt greu de l’article 21.d  

 
 
Article 19. Multes coercitives.   
 
En cas d’incompliment dels requeriments de l’article anterior, l’administració competent 
pot imposar multes coercitives, reiterades per períodes suficients per al seu compliment i 
en cap cas inferiors a un mes, fins a un màxim de 3, independents i compatibles amb les 
sancions o mesures provisionals que aquests incompliments puguin suposar, i de quantia 
proporcionada a la gravetat de l’incompliment i en cap cas superior a 600 euros. 

 
 
Capítol 5 
 
Règim sancionador 
 
Article 20. Infraccions. 
 
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions que contravenen la 
Llei o els reglaments que la despleguin. 
 
2. Atenent a la seva gravetat, les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 
 
 
Article 21. Infraccions molt greus. 
 
Són infraccions molt greus: 
 

a) Causar contaminació odorífera, excepte que la conducta estigui emparada per la 
suspensió de l’article 16 o per l’exempció temporal de la disposició transitòria 
segona. 

b) Aportar als procediments d’intervenció administrativa, intencionadament, dades 
inexactes o incompletes. 

c) Impedir, retardar o obstaculitzar l’activitat inspectora. 
d) Incomplir un requeriment. 
e) Posar en funcionament fonts emissores d’olor precintades, o activitats suspeses o 

clausurades. 
f) En els casos que s’hagi acordat la suspensió de l’article 16 o l’exempció temporal 

de la disposició transitòria segona, incomplir les seves condicions, o no elaborar o 
no aplicar el pla de bones pràctiques en matèria odorífera, o no portar el registre 
d’operacions amb potencial incidència olfactiva.  

g) En els casos que s’hagi acordat la suspensió de l’article 16 o l’exempció temporal 
de la disposició transitòria segona i tret que la conducta estigui emparada per 
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aquesta, no confinar o vehicular les emissions d’olor cap a sistemes de reducció 
d’aquestes o no disposar de conductes d’avacuació que assegurin la mínima 
incidència olfactiva en l’entorn. 

h) Reincidir en infraccions greus. 
 

 
Article 22. Infraccions greus. 
 
Són infraccions greus: 
 

a) Causar impacte odorífer, excepte que la conducta estigui emparada per la 
suspensió de l’article 16 o per l’exempció temporal de la disposició transitòria 
primera. 

b) Aportar als procediments d’intervenció administrativa, per negligència o mera 
inobservància, dades inexactes o incompletes. 

c) No elaborar o no aplicar el pla de bones pràctiques en matèria odorífera, o no 
portar el registre d’operacions amb potencial incidència olfactiva, tret que 
constitueixin infraccions molt greus de l’article 21.f 

d)  No confinar o vehicular les emissions d’olor cap a sistemes de reducció 
d’aquestes o no disposar de conductes d’avacuació que assegurin la mínima 
incidència olfactiva en l’entorn, tret que constitueixin infraccions molt greus de 
l’article 21.g o que la conducta estigui emparada per l’exempció temporal de la 
disposició transitòria primera. 

e) No tenir en bon funcionament la mesura correctora. 
f) Reincidir en faltes lleus. 

 
 
Article 23. Infraccions lleus. 
 
Són infraccions lleus: 
 

a) El retard injustificat en l’aportació de documentació o dades requerides per 
l’administració, tret que constitueixi infracció molt greu de l’article 21.c. 

b) Complir defectuosament un dels deures establerts a l’article 11, tret que la 
conducta estigui emparada per l’exempció temporal de la disposició transitòria 
primera. 

c) Qualsevol altra infracció de la Llei o els reglaments que la desenvolupin. 
 
 
Article 24. Reincidència. 
 
Existeix reincidència quan la persona infractora ja hagi estat sancionada mitjançant 
resolució administrativa ferma per la comissió d’una altra infracció de la mateixa gravetat 
en el termini de dos anys a comptar des de la notificació d’aquella. 
 
 
Article 25. Responsabilitat. 
 
1. Quan la infracció sigui imputable a una persona jurídica, aquesta i la persona o 
persones físiques que hagin format la seva voluntat en la concreta acció o omissió 
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constitutiva de la infracció responen solidàriament de la mesura cautelar de l’article 
26.2.b, si escau, de la multa que finalment s’imposi i de la indemnització de l’article 29.b. 
De  la resta de conseqüències respon la persona jurídica, sens perjudici de les possibles 
accions de dret privat .   
 
2. Quan una mateixa infracció sigui imputable a diverses persones, totes elles, sens 
perjudici de la sanció corresponent a la responsabilitat de cadascuna, responen 
solidàriament de la indemnització de l’article 29.b, sens perjudici de les possibles accions 
de dret privat entre elles. 
 
 
Article 26. Mesures cautelars. 
 
1. Abans de la incoació del procediment sancionador, l’òrgan competent per resoldre’l, en 
cas d’urgència, incompliment de requeriment o existència de contaminació o impacte 
odorífers, pot adoptar, mitjançant acord motivat i prèvia audiència a les persones 
interessades per un termini màxim de dos dies, les mesures cautelars imprescindibles per 
evitar el perill o lesió dels béns jurídics protegits.  
 
2. Les mesures de l’apartat anterior han de ser les menys lesives per a la persona 
presumpta infractora, congruents amb la seva presumpta infracció i proporcionades a la 
seva gravetat, podent incloure, si escau: 
 

a) Mesures de correcció, seguretat i control. 
 
b) La prestació de fiança fins a una quantia equivalent a l’import mínim de la 

multa que finalment pugui imposar-se. 
 

c) El precintament de les fonts emissores d’olor. 
 

d) La suspensió total o parcial de l’activitat. 
 
3. Les mesures dels apartats anteriors han de ser confirmades, modificades o aixecades 
en el corresponent acord d’incoació, que s’ha dictar i notificar en els quinze dies següents 
a la seva adopció. 
 
4. Incoat el procediment sancionador, l’òrgan competent per resoldre’l pot adoptar, en 
qualsevol moment, a fi d’assegurar l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure i 
mitjançant acord motivat prèvia audiència a les persones interessades per un termini 
màxim de dos dies, les mesures a què es refereixen els dos primers apartats.  
 
5. Les mesures dels apartats anteriors poden ser alçades o modificades, prèvia audiència 
als interessats, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no es van poder tenir en 
compte en el moment de la seva adopció, s’extingeixen amb l’eficàcia de la resolució que 
posi fi al procediment sancionador i s’han de descomptar de les sancions de la mateixa 
naturalesa que, si escau, finalment s’imposin. 
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Article 27.  Sancions. 
 
1. Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les infraccions previstes en la 
Llei són les següents: 
 

a) Per infracció lleu, multa de fins a 900 euros. 
 
b) Per infracció greu, multa de 901 fins a 3.000 euros, podent imposar-se també, 
atenent a les circumstàncies de la persona infractora i del fet i per un termini no 
superior a sis mesos, el precintament de les fonts emissores d’olors o la suspensió 
total o parcial de l’activitat, o totes dues sancions no pecuniàries. 

 
c) I per infracció molt greu, multa de 3.001 fins a 90.000 euros, podent imposar-se 
també, atenent a les circumstàncies de la persona infractora i del fet i per un 
termini superior a sis mesos, una o les dues sancions no pecuniàries de la lletra b) 
anterior, o bé la clausura definitiva de l’activitat.  

 
2.  En qualsevol cas, la quantia de la multa ha de ser superior al benefici que la infracció 
hagi suposat per a l’infractor. 
 
3. Les sancions que s’imposin a diferents infractors per una mateixa infracció tenen 
caràcter independent entre elles, excepte en el supòsit de responsabilitat solidària de 
l’article 25.1. 
 
4. Quan un mateix fet constitueixi dues o més infraccions, o quan una sigui el mitjà 
necessari per cometre una altra que no sigui la de l’article 21.d, només s’imposa la sanció 
o sancions corresponents a la infracció de major gravetat. En la resta de casos, als 
responsables de dues o més infraccions se’ls imposen les sancions corresponents a 
cadascuna de les diverses infraccions comeses. 
 
5. Quan, pels mateixos fets i fonaments jurídics, l’infractor pugui ser sancionat 
administrativament d’acord amb aquesta i amb altres lleis, s’ha d’aplicar aquella que, amb 
caràcter abstracte, prevegi la sanció o sancions, en el seu límit màxim, més greus, 
atenent al seu impacte econòmic en el supòsit concret. 
 
 
Article 28. Gradació de les sancions.  
 
1. Les sancions de l’article anterior es graduen tenint en compte els criteris següents:  
  

a) L’afectació sobre la qualitat de vida de les persones. 
b) L’alteració social causada per la infracció. 
c) La capacitat econòmica de l’infractor o infractora. 
d) El benefici derivat de l’activitat infractora. 
e) El grau de participació en el fet. 
f) El grau de negligència o, excepte en la infracció de l’article 22.b, l’existència 

d’intencionalitat. 
 

2. L’acreditació per l’infractor o infractora de la completa subsanació de la infracció 
comesa abans de recaure resolució que posi fi al procediment sancionador constitueix 
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una atenuant molt qualificada. En aquest cas, l’òrgan competent pot rebaixar la sanció 
sense subjectar-se als apartats 1 i 2 de l’article anterior. 
 
 
Article 29. Correcció i indemnització.  
 
La resolució que posi fi al procediment sancionador pot imposar a l’infractor:  
 

a) L’adopció de les mesures de correcció necessàries. En aquest cas, la resolució 
ha de detallar les actuacions concretes que ha de realitzar l’interessat i el termini 
que disposa per a dur-les a terme, que sempre ha de ser suficient.  

 
b) La indemnització dels danys i perjudicis ocasionats als interessos generals.  

 
 
Article 30. Competències en matèria sancionadora. 
 
1. En cas d’activitats incloses als grups A, B.1 i C de l’annex 1:  
 

a) Correspon a la persona titular de l’òrgan competent en matèria de qualitat 
ambiental de la Generalitat incoar el procediment sancionador. 

 
b) Correspon a la persona titular departament competent en matèria de medi 

ambient imposar les sancions per infraccions molt greus, i a la persona titular 
de l’òrgan competent en matèria de qualitat ambiental, les sancions per 
infraccions greus i lleus.  

 
2. En cas d’activitats incloses al grup B.2 de l’annex 1, correspon al ple municipal 

imposar les sancions per infraccions molt greus, i a l’alcalde les sancions per 
infraccions greus i lleus. Aquestes potestats són delegables.   

 
 
Article 31. Prescripció. 
 
1. En cas d’infraccions permanents, el termini de prescripció comença a computar des 

del moment en què s’elimina la situació il·lícita.  
 
2. En tota la resta, regeix la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú.  
 
 
Disposició transitòria primera. 
 
Les persones obligades disposen d’un termini de 6 mesos, a partir de l’entrada en vigor 
de la Llei, per a donar compliment als deures dels articles 11.1 i 11.3. 
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Disposició transitòria segona. Exempció temporal. 
 
1. Els o les titulars d’activitats o infraestructures existents que, per raons econòmiques, 
logístiques o d’un altre tipus, diferents de la prevista a l’article 16, no puguin assumir, a 
l’entrada en vigor de la Llei, el compliment del deure de l’article 10.1, o, a l’any de la seva 
entrada en vigor, el compliment del deure de l’article 11.3, i quan s'hagi procedit al  
requeriment per la correcció de deficiències detectades o a l’inici d’actuacions 
sancionadores, poden sol·licitar, de l’administració competent, una exempció temporal, 
adjuntant un programa gradual de reducció d’emissions amb la definició de les millores 
necessàries i el termini per a la seva implantació, no superior a dos anys. 
 
2. L’admissió de la sol·licitud suposa la suspensió del procediment sancionador incoat, si 
escau, sens perjudici de la possible adopció de les mesures cautelars dels articles 26.2 a) 
i 26.2 d),  o del seu manteniment si ja han estat adoptades, i sens perjudici de les 
responsabilitats que finalment se’n derivin si la sol·licitud és finalment desestimada.   
 
3. L’administració competent només pot acordar l’exempció sol·licitada, prèvia audiència 
als particulars afectats i a les administracions afectades, i ponderació, suficientment 
raonada dels interessos i béns jurídics implicats, en cas que s’acrediti suficientment la 
causa de la impossibilitat d’assumir l’aplicació de la normativa de qualitat odorífera, sens 
perjudici de les possibles indemnitzacions i compensacions que procedeixin d’acord amb 
el dret privat. 
 
4. L’administració competent pot sotmetre l’exempció a les condicions que estimi 
pertinents per tal de minimitzar els seus efectes.  
 
5. Transcorreguts tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense resolució 
expressa, aquesta es pot entendre desestimada. 
 
 
Disposició transitòria tercera. Ordenances municipals 
 
Els ajuntaments que, a l’entrada en vigor de la Llei, disposin d’ordenances municipals en 
matèria de qualitat odorífera, les han d’adaptar a les disposicions de la Llei en el termini 
de dos anys a partir de la seva entrada en vigor. 
 
 
Disposicions finals 
 
Primera. Adaptació dels annexos. 
 
Es faculta al Govern perquè adapti els annexos als requeriments de caràcter normatiu, 
medioambiental o tècnic que ho justifiquin.  
 
Segona. Habilitació normativa. 
 
Es faculta al Govern perquè dicti les disposicions necessàries per a desenvolupar la Llei, i 
al titular del departament competent en matèria de medi ambient perquè dicti les 
disposicions reglamentàries a què es refereixen l’article 5.p i l’annex 2.B.2, en aquest 
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últim cas sempre que el Govern no hagi suprimit aquestes habilitacions d’acord amb el 
que disposa la disposició final primera. 
 
  
Tercera. Entrada en vigor. 
 
Aquesta Llei entra en vigor al cap de sis mesos després de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Annex 1 
 
 
Activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la llei 

 
 Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva 

 
 Gestors de residus:  

- Plantes de valorització de residus orgànics biodegradables  (compostatge, 
digestió anaeròbia, assecatges, tractament fracció resta, etc.) 

- Plantes de tractament mecànic biològic 
- Dipòsits controlats (excepte residus inerts) 
 

 Indústria química 
 

 Refineries de petroli i de gas 
 

 Agroalimentària 
- Aprofitament de subproductes d’origen animal (fabricació de 

farines, greixos,   adobadors, etc.) 
- Escorxadors 
- Processament de la carn (inclou el cuinat industrial) 
- Destil·lació i refinatge de productes d’origen vegetal i animal 
- Torrat/processament de cafè o cacau 
- Cervesers 
- Fumat d’aliments 
- Forns industrials de pa, pastisseria i galeta 
- Assecatge de cereals. 

 
 Fàbriques de pasta de paper 

 
 Altres 

  
Qualsevol altra activitat inclosa a l’annex I o II de la Llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats i no prevista anteriorment que pugui generar olors. 

 
 
 
Grup A. Activitats classificades com annex I d'acord amb la llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats  

 
 
Grup B. Activitats classificades com annex II d'acord amb la llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats  

 B.1: Activitats que resten dins l'àmbit competencial de la Generalitat 
 B.2:  Activitats que resten dins l'àmbit competencial de l'Ajuntament  

 
Grup C. Infraestructures no incloses en els apartats anteriors amb potencial 
incidència per olors en l’entorn 
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Annex 2 
 
 
Valors límit d’immissió d’olor i metodologia de determinació 
 
A. Valors límit d’immissió d’olor  
 

Activitat Valor límit d’immissió 
(Percentil 98 de les mitjanes 

horàries al llarg d’un any) 
Activitats de gestors de residus  

Aprofitament de subproductes d’origen animal 

Destil·lació de productes d’origen vegetal i animal 

Escorxadors 

Fabricació de pasta de paper 

Altres activitats assimilables 

 
 
 

 
 

3 uoE / m
3 

 

  
Activitats ramaderes  

Processament de la carn  

Fumat d’aliments 

Aprofitament de subproductes origen vegetal 

Tractament de productes orgànics 

Indústria química 

Sistemes de tractament d’aigües residuals 

Altres activitats assimilables 

 
 
 
 
 
 

5 uoE / m
3 

 

  
Instal·lacions de torrat/processament de cafè o cacau 

Forns de pa, pastisseries i galetes 

Cervesers 

Producció d’aromes i fragàncies 

Assecat de productes vegetals 

Altres activitats assimilables 

 
 

 
 
 

7 uoE / m
3 
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B. Metodologia per a determinar els valors d’immissió d’olor generats per una 
activitat o infraestructura 
 
 
1. Obtenció dels valors d’emissió d’olor. 
 

a) Per a activitats existents, cal procedir a la seva mesura en les fonts emissores d’olor 
de l’activitat d’acord amb la norma UNE-EN-13725. 

 
b) Per a activitats noves, cal estimar els valors d’emissió d’olor mitjançant l’aplicació 

dels factors d’emissió que s’estableixin reglamentàriament pel titular del 
departament competent en matèria de medi ambient.  

 
2. Determinació dels valors d’immissió d’olor generats per l'activitat o infraestructura 
mitjançant l’aplicació, als valors d’emissió obtinguts d’acord amb l’anterior apartat 1, dels 
models matemàtics de simulació de dispersió d’olors que s’estableixin reglamentàriament. 
 
3. En cas que, per les característiques especials del tipus d’instal·lació o de les 
emissions, resulti impossible aplicar la metodologia descrita en els apartats anteriors, es 
pot establir una metodologia alternativa als apartats 1 i 2 anteriors, prèvia aprovació per 
part de l’administració competent i d’acord amb els criteris establerts reglamentàriament.   
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1. Introducció 

L’objecte d’aquest annex és definir quines són les cotes d’inundació corresponents als 

períodes de retorn 500, 100 i 10 anys a la zona propera al Torrent de l’Empedrat on es 

situa l’actual EDAR i on s’ubicaria la futura EDAR. Es necessari realitzar aquesta 

comprovació, ja que donada la proximitat del riu, si es trobés aquesta ubicació en zona 

inundable es descartaria aquesta alternativa. 

Per a realitzar aquest càlcul s’aplicaran: 

 La Guia Tècnica Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local. Agència Catalana de l’Aigua, març de 2.003. 

 Per a calcular els cabals s’aplicarà el mètode racional.  

 

2. Càlcul hidrològic 

2.1. Introducció 

El càlcul del cabal màxim per a l’avinguda considerada (períodes de retorn de 500 

anys, 100 i 10 anys) es realitzarà aplicant el mètode racional complementat per J. R. 

Témez per a conques ≤.75 km2 El mètode racional és un mètode de conca única, 

aplicable a conques amb una superfície menor a 1000 km2, temps de concentració 

comprés entre 0.25 hores i 24 hores i ús predominant rural, com és en el cas que 

s’estudia a continuació. 

 

2.2. Dades de partida 

Les dades de partida per a la realització de l’estudi hidrològic són les següents: 

 Cartografia 1:5.000 obtinguda de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 Mapa de geologia a escala 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 Mapa d’usos del sòl a escala 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 Mapa d’isolínies de les conques internes de Catalunya de l’Agència Catalana 

de l’Aigua. 

 Mapa de pendents de l’Agència Catalana de l’Aigua 
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Annex 3.  Estudi d’alternatives 3 

2.3. Metodologia general 

El mètode racional calcula el cabal màxim QP d’escorrentiu superficial d’una pluja 

d’intensitat I que cau sobre una conca amb una superfície S, que comença de manera 

instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps de concentració de la 

conca Tc, mitjançant la següent expressió: 

6,3

SIC
Qp   

on: 

QP cabal punta (m3/s) 

C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I  intensitat de pluja (mm/h) 

S superfície de la conca (km2) 

La hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen 

variacions en la seva distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per tant, 

és necessari aplicar a la fórmula anterior un coeficient de majoració K del cabal punta 

calculat per corregir l’error esmentat. Aquest coeficient s’anomena coeficient 

d’uniformitat. 

De l'anàlisi de moltes pluges en nombroses conques, Témez va deduir la fórmula 

següent per al càlcul del coeficient d’uniformitat: 

14
1

25,1

25,1




c

c

T

T
K  

on: 

K coeficient d'uniformitat (adimensional) 

Tc temps de concentració, expressat en hores 

Per determinar el coeficient d’escorrentiu s’empra la fórmula deduïda per Témez a 

partir del mètode de l’SCS, on C s’expressa com: 

 

 
 


2'23'

'23'''

od

odod

PP

PPPP
C




  

on: 
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C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

P’d volum de precipitació diària (mm) 

P’0 llindar d'escorrentiu (mm) 

Per últim per determinar la intensitat de precipitació I que cal fer servir en l’aplicació 

d’aquest mètode s’haurà de calcular mitjançant la següent fórmula considerant una 

durada efectiva de la pluja igual al temps de concentració Tc de la conca. 

)128(

)28(

1
' 1,0

1,01,0

·
24















D

d

d
D I

IP
I  

on: 

ID = intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de D 

hores corresponent al període de retorn considerat, expressada en mm/h 

P’d = precipitació màxima diària corresponent al període de retorn considerat, 

expressada en mm 

I1 = intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat 

de precipitació per a una durada efectiva d’una hora, expressada en mm/h 

Id = intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la 

intensitat mitjana de precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, 

expressada en mm/h 

D = durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat, 

expressada en hores 

El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un 

valor mitjà d’11, d’acord amb MOPU (1990). 

Per determinar aquests paràmetres és necessari realitzar una caracterització 

morfològica de la conca que té com a objectiu la determinació del temps de 

concentració de la conca i una caracterització hidrológica que té com a objectiu la 

determinació del llindar d’escorrentiu, per últim, cal determinar les plujes màximes 

diaries mitjançant un estudi de pluviometria. A continuació, es descriu com es realitza 

cadascuna d’aquestes caracteritzacions. 
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2.4. Caracterització morfològica de la conca 

Les característiques morfològiques de les conques que es calculen són les 

necessàries per la determinació dels temps de concentració: 

 La superfície de la conca 

 La longitud del curs principal associat a cada conca 

 El pendent mitjà del curs principal, normalment expressat en tant per u, m/m 

El pendent mitjà es calcula amb la diferència de cotes entre el punt més alt i el punt 

més baix de la subconca i la longitud de la llera principal. 

Partint d’aquestes característiques el temps de concentració s’obté. utilitzant la fórmula 

proposada per J.R. Témez, ja que s’ha comprovat que a Catalunya dóna bons 

resultats. 

Per conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 

conca, l’expressió matemàtica proposada per Témez és la següent: 

 76.0

25.0
·3.0 










j

L
Tc

 

on: 

Tc = Temps de concentració, expressat en hores 

L = Longitud del curs principal, expressada en km 

j = Pendent mitjà del curs principal, expressat en tant per u, m/m 

En el nostre cas com que el grau d’urbanització és més gran del 4%, per tant s’aplicarà 

la següent fórmula, segons la GT1, suposant que es tracta d’urbanitzacions 

independents amb un clavegueram no unificat o complet i curs principal no revestit 

amb material impermeable i de petit rugositat: 

 

76.0

25.0
·3.0

21

1











j

L
Tc 

 

 

on μ és el grau d’urbanització de la conca en tant per ú. 

 

2.5. Caracterització hidrológica de la conca 

Els paràmetres relacionats amb el comportament hidrològic permeten calcular 

l’escolament superficial generat per la pluja efectiva en relació a la pluja total. Aquest 
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paràmetre que regula aquest escolament com ja s’ha dit anteriorment s’anomena 

llindar d’escolament (P0). 

El mètode escollit pel càlcul d’aquest paràmetre és el model del Soil Conservation 

Service del Departament d’Agricultura dels Estats Units. Aquest mètode caracteritza el 

comportament hidrològic d’un terreny assignat-li un número de corba adimensional 

determinat (NC). Aquest número pot variar entre 0 i 100 i s’estableix que l’NC = 100 

correspon a una superfície totalment impermeable. 

El número de corba del SCS està relacionat directament amb el llindar d’escolament, 

de manera que a cada NC li correspon un únic P0 a través de la següent relació: 

 
50

5000
0 

NC
P

 

L’SCS va tabular els NC segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques 

hidrològiques i el grup de sòl. Aquests valors de l’NC s’apliquen per a condicions 

antecedents d’humitat de tipus II, les quals corresponen a condicions normals. Existeix 

una formulació per obtenir els NC en condicions seques de tipus I o en condicions 

humides de tipus III, però el càlcul del paràmetre NC es realitzarà per condicions 

d’humitat del tipus II i, per tant, no es presenten en aquest annex. Com es veurà més 

endavant, les condicions inicials d’humitat es modelen a partir de l’aplicació d’un 

coeficient de regionalitat. 

Des del punt de vista del seu comportament hidrològic, el model del SCS considera 

quatre tipus de substrats diferents, segons el seu grau de permeabilitat. 

 Sòls tipus A: Sòls en que l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt 

humits. Estan formats per sòls granulars de poca potència (espessor de la capa 

de sòl), bàsicament sorres i sorres llimoses 

 Sòls tipus B: Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració 

moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències moderades a grans, 

amb litologies franco-sorrenques, franques, franco-argilo-sorrenques o franco-

llimoses. Normalment estan bé o moderadament ben drenats. 

 Sòls tipus C: Sòls en que l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. 

Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb litologies franco-

argiloses, franco-argilo-llimoses, llimoses o argilo-sorrenques. Són sòls 

imperfectament drenats. 
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 Sòls tipus D: Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen 

estrats argilosos superficials o propers a la superfície. Estan pobrament o molt 

pobrament drenats. S’inclouen en aquest grup els sòls amb nivells freàtics 

permanentment propers a la superfície i els sòls de molt poca potència 

(litosòls). 

Per a la determinació dels diferents tipus de sòl que trobem en cada conca s’ha utilitzat 

la cartografia geològica a escala 1:250.000 editada per l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC). En aquesta cartografia els sòls estan classificats segons diversos 

codis. A més, es disposa de l’agrupació d’aquests codis en funció de la classificació 

proposada per l’SCS, per la qual cosa es poden relacionar de manera directa. 

En les taules núm. 2,3,4 i 5 es presenten els codis dels sòls de l’ICC corresponents a 

sòls de tipus A, B, C i D de la classificació de l’SCS. 

En el plànol núm. 2, Apartat 1, es grafien les diferents zones de la conca d’estudi 

corresponents als sòls tipus A, B, C i D de la classificació de l’SCS. 

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora d’obtenir el nombre de corba del SCS, és el 

tipus de cobertura del sòl i l’ús al qual es destina. Per a determinar-los, l’ICC ha editat 

un mapa d’usos del sòl a Catalunya a escala 1:250.000. 

D’acord amb la metodologia proposada pel SCS, per determinat el NC cal tenir en 

compte els següents usos del sòl: 

 Guaret 

 Conreus en filera 

 Cereals d’hivern 

 Rotació de conreus pobres 

 Rotació de conreus densos 

 Praderies 

 Plantacions regulars 

 Masses forestals 

 Zones permeables 

 Zones impermeables 
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Els usos que presenta el mapa de l’ICC no es corresponen amb els que defineix el 

mètode del SCS, però s’ha establert una correspondència entre ells, que es presenta 

en la taula núm. 5. 

Els usos del sòl corresponents a la conca d’estudi es poden veure en el plànol 

corresponent de l’Apartat 1. 

Pel que fa a les característiques hidrològiques, es consideren dues situacions 

diferents: 

R: superfícies en que el cultiu es fa segons les corbes de nivell 

N: superfícies en que el cultiu es fa segons la línia de màxim pendent 

Aquesta informació es pot obtenir a partir de fotos aèries o ortofotomapes amb bona 

definició o per mitjà de visites de camp. Donada l’estacionalitat de les feines agrícoles 

s’aconsella que únicament es consideri la característica hidrològica N quan la plantació 

sigui d’arbres. 

El darrer factor que té incidència en el nombre de corba és el pendent del terreny, 

considerant-se al respecte dues classes diferents: pendent inferior o superior al 3%. 

Aquesta informació s’extreu d’un mapa de pendents de Catalunya proporcionat per 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

A partir de tots aquests paràmetres es calcula el NC per cada subconca i a través de la 

correlació presentada anteriorment el corresponent llindar d’escolament P0. 
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Codi Descripció

C2A Calcàries  bioclàs tiques  i esculloses

C2D Calcàries  i calcarenites  localm ent dolom ititzades

COB Microconglom erats  i gresos

COD Calcàries . Materials  del Caradocià-Ashgil.lià

J1-3 Dolom ies , calcàries , calcarenites  i m argues

J1-C1 Dolom ies

J3-C1B Calcàries  lam inades  i m argues  am b intercalacions  dolom ítiques

J3-C1C Dolom ies  i calcàries

J3-C1A Calcàries  am b esponges

K3D Calcàries  arenoses

K4D Calcàries  bioclàs tiques  i esculloses

N1A Calcàries  esculloses

N1B Calcàries  bioclàs tiques

P1-6B Lutites  roges , bretxes  i conglom erats

P2 Calcàries  am b alveolina

P4E Calcàries  am b num m ulits  i ass ilines

P6E Calcàries  am b num m ulits

P7D Calcàries  esculloses

P8F Calcàries

Q1A Travertins

Q1D Conglom erats , sorres  i lutites

Q2C Travertins

Q2D Graves

Q3D Graves , sorres  i llim s

Q3A Sorres

Q3F Còdols  i llim s

T1-2 Dolom ies  i calcàries

T1-4B Dolom ies

T4 Dolom ies  ben es tratificades  

Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus A 
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Codi Descripció

C1A Bretxes  carbonàtiques

C2C Calcàries  m icrítiques  am b lignits

C3C Calcàries  bioclàs tiques  am b rudites  i orbitolines

C6C Calcàries  am b ortitolina

C6E Gresos

Dp Pelites  i gresos  am b nivells  de lidites  al sos tre

Bretxes , dolom ies , calcàries , m argues  i calcarenites ,

localm ent evaporites  a la base

J2 Calcàries , dolom ies  i m argues  fosques  i blaves

K1-2C Calcàries  bioclàs tiques  am b prealveolina i dolom ies

K1C Calcàries  am b prealveolina

K2D Calcàries  am b rudites

K3E Gresos  arcòs ics  i conglom erats

K5-P1A Conglom erats , argiles  i gresos  verm ells

K5-P1B Calcàries  lacus tres  i nivells  de lignits

N1D Guixos

N2-3A Lutites  verm elles , gresos  i conglom erats

N2-3B Arcoses , lutites  i conglom erats

N1H Bretxes , conglom erats  i gresos

N1F Lutites , gresos  i conglom erats

N1E Arcoses  i conglom erats

N2A Gresos  s ilícics  i bioclàs tiques

N2F Bretxes

N2E Conglom erats , argiles  i gresos  verm ells

N2D Conglom erats , gresos  i lutites

N2C Lutites  i gresos

N2B Arcoses  i lutites

N3A Sedim ents  m arins : lutites , m argues , gresos , conglom erats  i bretxes

N3E Conglom erats , gresos  i lutites

N3C Gresos

P Conglom erats , gresos , lutites  i tosques  àcides

J1

 

Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus B 
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Codi Descripció

P1-6A Guixos

P1-6C Gresos , lutites  roges  i conglom erats

P1-6D Lutites  roges , bretxes  i conglom erats

P1-6E Lutites , gresos , conglom erats  i gresos  verm ells  

P1-6F Grup Pontils  no diferenciat, localm ent inclou la Fm . Mediona

P2-3 Margues  i guixos  am b intercalacions  calcàries

P5E Guixos

P6-7A Conglom erats

P6-7B Gresos  i lutites

P6-7C Bretxes

P6C Gresos  i m argues  grises

P6F Conglom erats  i gresos

P7B Gresos , m argues  i calcàries  esculloses

P7C Nivells  de bretxes  locals

P7E Gresos  am b glauconita

P7F Gresos , conglom erats , m argues  i nivells  de lignits

P7G Sals  sòdiques  i potàss iques

P7H Guixos

P8K Conglom erats  m ass ius

P8J Conglom erats , gresos  i lutites

P8I Gresos  i lutites

P8A Arcoses

P8L Guixos

Q2F Conglom erats , gresos  i lutites

Q2G Blocs  i argiles

Q3B Lutites  am b m atèria orgànica i torba

Q3E Llim s  i còdols

Q3G Graves , gresos  i lutites

T1 Conglom erats  de quars , gresos  i lutites  roges

T23 Dolom ies , calcàries  i m argues  

Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus B 
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Codi Descripció

C2B Calcàries  i argiles  laterítiques

C34 Margues  i biocalcarenites

C3A Margues  am b am m onits

C4A Margues  i m argocalcàries

C4B Calcàries  bioclàs tiques  am b rudites  i orbitolines

C6D Margues  i argiles  am b lignits

Lidites  am b nòduls  de fos fats  i calcàries . Turbidites , gresos , 

pelites  i conglom erats  poligènics

CO-AB Pelites , gresos  i grauvaques , am b intercalacions  de gresos

Dco Indiferenciat (varietat de calcàries )

Dsc Calcàries  grises  noduloses  i pelites

K3-5 Margues  i calcàries  bioclàs tiques

N1C Llim s , m argues  i gresos  bioclàs tics

Conglom erats , grauvaques , lutites , calcofillites  i vulcanites , calcàries ,

pelites , quarsarnites ; conglom erats , calcopelites , pelites  i grauvaques

P3B Margues , gresos  verm ells  i calcàries

P4D Margues , m argocalcàries  i bretxes

P5A Turbidites , guixos  a sos tre

P5D Margues  fosques  localm ent am b guixos

P6B Margues  blaves

P7A Margues  blaves  i nivells  de gresos

P8G Lutites , gresos , m argues  i calcàries , localm ent dolom ies  i guixos

P8H Lutites  roges , gresos  i calcàries

Q2A Llim s  lacus tres

Q2B Lutites , llim s  i cros tes

Q2E Argiles  i còdols

S Pissarres  am pelítiques , localm ent calcàries , lidites  i radilarites

St2 Toves  i laves

T1-4A Argiles  vers icolors , evaporites

Lutites  roges  am b nivells  de guixos , intercalacions  locals  de dolerites , 

paleocanals  de gresos  i dolom ies  al sos tre

T3-4 Argiles  vers icolors , evaporites

CAA

OA

T2

 

Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus C 
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Codi Descripció

RVQB Basanites

RVQA Basalts

RVNA Basalts

COC Materials  volcànics

DI Diorites  quars íferes , diorites  i roques  bàs iques

GNA Gneiss  m oscovítics ; biotítics

GNB Anatexites  en gneiss  m oscovítics ; biotítics

GRA Leucogranits

GRB Granits  leucocràtics

GRC Granits  biotítics

GRDA Granodiorites  biotítiques

GRDB Granodiorites  biotítico-hornblèndiques

GRDC Granodiorites  biotítiques  am b ortopiroxè

GRF Granòfir

GLM Granit leucocràtic m oscovític (biotític)

HET Zones  heterogènies  pluricom pos icionals

LLAC Llacs , em bassam ents , etc.

MRD Zona de s il.lim alita; feldespat potàss ic, anatexites

OB Materials  volcànics  i porfirites

MPA Microgranitoids , pegm etites  i aplites  granítiques

PRQ Piroclas tes

TOA Tonalites  biotítiques  o biotítico-hornblèndiques

TOB Tonalites  biotítiques  o biotítico-hornblèndiques  am b ortopiroxè

RVNA Traquites

UTB Roques  ultrabàs iques
 

Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus D 
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Categoria Úsos del sòl ICC Úsos del sòl del mètode de l'SCS

1 Fora de Catalunya -----

2 Aigua continental Zona impermeable

3 Aigua marina Zona impermeable

4 Acumulacions de neu Zona impermeable

5 Infras tructures viàries Zona impermeable

6 Urbanitzacions Zona impermeable

7 Nuclis  urbans Zona impermeable

8 Zones industrials  i comercials Zona impermeable

9 Conreus  herbacis  de secà Cereals  d'hivern

10 Conreus  herbacis  de regadiu Rotació de conreus  densos

11 Fruiters  de secà Plantacions regulars  d'aprofitament forestal pobre

12 Fruiters  de regadiu Plantacions regulars  d'aprofitament forestal m itjà

13 Vinyet Plantacions regulars  d'aprofitament forestal pobre

14 Prats  supraforestals Praderia pobra

15 Arbustos i prats Massa forestal m itjana

16 Bosc d'escleròfiles Massa forestal espessa

17 Bosc de caducifòlies Massa forestal espessa

18 Bosc d'aciculifòlies Massa forestal espessa

19 Vegetació de zones hum ides Roca permeable

20 Sòl amb vegetació escassa o nul.la Guaret

21 Zones cremades Guaret

22 Zones de sorra i platges Guaret
 

Correspondència entre els usos del sòl de l’ICC i el mètode de l’SCS 

 

Dels resultats obtinguts en moltes conques l’ACA va concloure que és convenient 

augmentar el llindar d’escolament amb un factor regional, que reflecteix la variació 

regional d’humitat habitual en el sòl al començament de les pluges significatives. El 

factor regional recomanat segons l’ACA a la zona d’estudi és igual a 1,3. Per tant, el 

llindar d’escolament que caldrà utilitzar en el càlcul de la pluja neta és el valor de P’0, 

calculat com: 

00
'

0 ·3,1· PPrP   

El resultat del càlcul de P0 per a la conca objecte d’estudi es resumeix a la taula 

següent: 
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Superf. Pend. Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm)

11,72 >3 R 15 8 6 4 100 1,8

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobra 24 14 8 6 0,0

Mitjana 53 23 14 9 0,0

Bona 69 33 18 13 0,0

M. Bona 81 41 22 15 0,0

Pobra 58 25 12 7 0,0

Mitjana 81 35 17 10 0,0

Bona 122 54 22 14 0,0

M. Bona 244 101 25 16 0,0

Pobra 62 28 15 10 0,0

66,74 Mitjana 80 34 19 14 64,18 35,82 37,6

Bona 101 42 22 15 0,0

Pobra 75 34 19 14 0,0

19,69 Mitjana 97 42 22 15 100 19,1

Bona 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

Clara 60 24 14 10 0,0

Mitjana 75 34 22 16 0,0

Espessa 89 47 31 23 0,0

M. Espessa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) (mm)

>3 0,0

0,84 <3 0,0

>3 0,0

1 <3 0,0

Ferms granulars 0,0

Empedrats 0,0

Paviments 0,0

100,0 58,6

Úsos del sòl
Carácter. 

Hidrol.
Po (mm) Grup sòl (%)

Guaret

Conreus en filera

Cereals d'hivern

Rotació de conreus 
pobres

Rotació de conreus 
densos

Praderies

Plantacions 
regulars 
d'aprofitament 
forestal

Masses forestals 
(boscos, muntanya 
baixa, garriga,etc.)

Roques permeables
3

5

2

4

2

Tipus de terreny
Po (mm)

1,5

1

Roques 
impermeables

>3

<3

>3

<3

 

Càlcul del llindar d’escorrentiu 

 

2.6. Estudi pluviomètric 

L’estudi de les pluges màximes diàries pels períodes de retorn considerats (500, 100 

m i 50 anys) s’ha portat a terme mitjançant els mapes d’isomàximes de precipitació Pd, 

que proporciona l’Agència Catalana de l’Aigua. 

L’Agència Catalana de l’Aigua posa a disposició pública la informació referent als 

mapes d’isomàximes de precipitació Pd corresponents als períodes de retorn de 10, 

25, 50, 100, 200 i 500 anys. Aquesta informació està basada en els mapes editats pel 

Ministeri de Foment a través de la Direcció General de Carreteres (1999). El mapa 
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corresponent al períodes de retorn d’estudi s’adjunta en el plànol corresponent de 

l’Apartat nº 1. 

La metodologia de càlcul de la Pd d’una determinada conca consisteix en representar 

la divisòria de la conca i obtenir les àrees que queden tancades entre isomàximes de 

precipitació. Llavors, es calcula la mitjana dels valors de Pd per a cadascuna 

d’aquestes isomàximes, ponderades per les àrees corresponents: 

 

 
 


i

idi
d S

PS
P

·
 essent SS

i
i   

on: 

Pd = precipitació diària mitjana de la conca, expressada en mm 

S = superfície de la conca, expressada en km2 

(Pd)i = precipitació diària mitjana de l’àrea tancada entre dues isomàximes de 

precipitació. Es calcula com la mitjana de les precipitacions mitjanes 

corresponents a les dues isomàximes. S’expressa en mm. 

Si = superfície tancada per les isomàximes de precipitació, expressada en 

km2 

Una vegada obtinguda la precipitació diària Pd per cadascuna de les subconques 

caldrà reduir el seu valor aplicant el coeficient KA, anomenat coeficient de 

simultaneïtat, mitjançant l’expressió: 

  si S  1 km2 1AK

 
15

log
1

S
K A   si S > 1 km2 

on: 

KA = coeficient adimensional minorador de la precipitació diària 

S = superfície de la conca general 

L’aplicació d’aquest coeficient de simultaneïtat respon al fet que els valors de 

precipitació diària utilitzats en la construcció dels mapes d’isomàximes, o en el 

tractament estadístic de les seves sèries històriques, són obtinguts per a punts 

concrets (estacions meteorològiques) en comptes d’àrees extenses, que és el que es 

considera en els càlculs. 
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Amb aquest coeficient es té en compte el fet que aquestes estacions algunes vegades 

estan properes al centre del xàfec, altres vegades a prop de les vores exteriors i altres 

vegades en posicions intermèdies. 

Per tant, el valor de la precipitació diària que caldrà utilitzar és el valor de P’d, calculat 

com: 

dAd PKP ·'   

 

2.7. Resultats obtinguts 

Els resultats obtinguts de l’aplicació del mètode racional per a la conca del riu Tort es 

resumeixen a continuació. 

Area L j Area Tc P0 P'0
[km2] [km] [m/m] urbana [h] [mm] [mm]

1 0,390 1,947 0,041 1,8% 0,913 58,6 76,2

Cuenca

 
Resultats del càlcul hidrològic 

 

Superfície Tc Pd P'd P'0 I Q

[km2] [h] [mm] [mm] [mm] [mm/h] [m3/s]
1 0,390 0,913 115 1,00 115,00 76,2 0,080 55,7 1,060 0,51

KCConca KA

 
Període de retorn 10 anys 

 

Superfície Tc Pd P'd P'0 I Q

[km2] [h] [mm] [mm] [mm] [mm/h] [m3/s]
1 0,390 0,913 195 1,00 195,00 76,2 0,217 94,4 1,060 2,35

KCConca KA

 
Període de retorn 100 anys 

 

Superfície Tc Pd P'd P'0 I Q

[km2] [h] [mm] [mm] [mm] [mm/h] [m3/s]
1 0,390 0,913 261 1,00 261,00 76,2 0,308 126,4 1,060 4,47

KCConca KA

 
Període de retorn 500 anys 

 

3. Estudi hidràulic 

3.1. Introducció 

Un cop realitzat l’estudi hidrològic de la conca i determinat els cabals corresponents 

als períodes de retorn 10, 100 i 500 anys, es realitza la comprovació de la cota 
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d’inundació, per tal de determinar si la ubicació seleccionada es troba o no en zona 

inundable. 

En aquest apartat es descriuen la metodologia, els paràmetres de càlcul i els resultats 

de la simulació hidràulica del tram de riera situat en la zona d’influència de l’EDAR. 

 

3.2. Metodologia 

La metodologia emprada per a la comprovació de les seccions necessàries consisteix 

en l’aplicació del model de règim permanent Flow Master.  

 

3.2.1 Paràmetres hidràulics 

Per la generació del model són necessaris una sèrie de paràmetres hidràulics 

característics de la zona d’estudi: el cabal circulant, per un cert període de retorn, els 

coeficients de rugositat de Manning i el pendent. 

A continuació es descriuen i justifiquen els valors d’aquests paràmetres hidràulics 

utilitzats posteriorment en la realització del càlcul. 

 

Cabals de càlcul 

Són els exposats anteriorment i correspon al períodes de retorn T=500, 100 i 10 anys. 

 

Coeficient de rugositat de Manning 

Per a la determinació dels coeficients de rugositat de Manning s’ha utilitzat la 

classificació que fa Ven Te Chow i que es troba publicada en Hidráulica de canales 

abiertos. En aquest document es donen els valors de n en funció del tipus de canal 

(conducte, revestit, excavat o natural) i de les seves principals característiques 

(materials que el formen, tipus de construcció, pendent, etc.). 

S’ha considerat un valor de 0.035 al marges, que correspon a planes cultivades i 0.05 

a la llera principal que correspon a llera amb vegetació. 

 

Pendents 

S’ha considerat el pendent del terreny natural que és de 2,9 %. 
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3.3. Resultats obtinguts 

És considera la secció adjacent a la ubicació a l’EDAR. Les característiques de la 

secció són: 

Project Description  

Worksheet Irregular Channel - 1 

Flow Element Irregular Channel 

Method Manning's Formula 

Solve For Channel Depth 

 

Roughness Segments 

Start Station End Station 
Mannings 
Coefficient 

0+00 0+03 0,035 

0+03 0+12 0,050 

0+12 0+14 0,035 

 

A continuació s’exposen els resultats per a cadascun dels períodes de retorn 

considerats. 

 

3.3.1 Període de retorn 10 anys 

Les dades d’entrada i els resultats obtinguts per al període de retorn 10 anys són: 

 

Results   

Mannings Coefficient 0,050  

Water Surface 
Elevation 

148,96 m 

Elevation Range 148,82 to 150,86  

Flow Area 0,6 m² 

Wetted Perimeter 4,74 m 

Top Width 4,65 m 

Actual Depth 0,14 m 
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Results   

Critical Elevation 148,94 m 

Critical Slope 0,052640 m/m

Velocity 0,86 m/s 

Velocity Head 0,04 m 

Specific Energy 149,00 m 

Froude Number 0,76  

Flow Type Subcritical  

 

0+00 0+02 0+04 0+06 0+08 0+10 0+12 0+14 0+16
148,50

149,50

150,50
151,00

V:1
H:1
NTS  

3.3.2 Període de retorn 100 anys 

Les dades d’entrada i els resultats obtinguts per al període de retorn 100 anys són: 

 

Results   

Mannings Coefficient 0,050  

Water Surface Elevation 149,16 m 

Elevation Range 148,82 to 150,86  

Flow Area 1,6 m² 

Wetted Perimeter 5,40 m 

Top Width 5,18 m 

Actual Depth 0,34 m 

Critical Elevation 149,13 m 

Critical Slope 0,039566 m/m 

Velocity 1,50 m/s 

Velocity Head 0,11 m 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 3.  Estudi d’alternatives 21 

Results   

Specific Energy 149,27 m 

Froude Number 0,87  

Flow Type Subcritical  

 

0+00 0+02 0+04 0+06 0+08 0+10 0+12 0+14 0+16
148,50

149,50

150,50
151,00

V:1
H:1
NTS

 

3.3.3 Període de retorn 500 anys 

Les dades d’entrada i els resultats obtinguts per al període de retorn 500 anys són: 

 

Results   

Mannings Coefficient 0,050  

Water Surface 
Elevation 

149,31 m 

Elevation Range 148,82 to 150,86  

Flow Area 2,4 m² 

Wetted Perimeter 5,91 m 

Top Width 5,58 m 

Actual Depth 0,49 m 

Critical Elevation 149,28 m 

Critical Slope 0,035612 m/m 

Velocity 1,87 m/s 

Velocity Head 0,18 m 

Specific Energy 149,49 m 

Froude Number 0,91  

Flow Type Subcritical  
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Results   

Mannings Coefficient 0,050  

Water Surface 
Elevation 

149,31 m 

Elevation Range 148,82 to 150,86  

Flow Area 2,4 m² 

Wetted Perimeter 5,91 m 

Top Width 5,58 m 

Actual Depth 0,49 m 

Critical Elevation 149,28 m 

Critical Slope 0,035612 m/m 

Velocity 1,87 m/s 

Velocity Head 0,18 m 

Specific Energy 149,49 m 

Froude Number 0,91  

Flow Type Subcritical  

Flow Type Subcritical  

 

0+00 0+02 0+04 0+06 0+08 0+10 0+12 0+14 0+16
148,50

149,50

150,50
151,00

V:1
H:1
NTS

 

Donat, que la cota de la plataforma de l’Edar és aproximadament la 153 m i la cota 

d’inundació és la 148,96 m, 149,16 i 149,31 , es conclou que l’alternativa d’ubicació 

seleccionada no es troba en zona inundable per als període de retorn 10, 100 i 500 

anys. 
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3.4. Conclusions 

De l’anàlisi dels resultats de l’estudi es poden extreure les següents conclusions: 

L’actual EDAR no es troba en zona inundable per a tots els períodes estudiats 

La cota d’inundació per a període de retorn 500 anys en la zona de la nova EDAR se 

situa en 149,3 m. La plataforma de l’EDAR en aquesta zona es situaria a la cota 153 

m, i per tant, no es troba en zona inundable. A l’apartat 1: Plànols es representen les 

línies d’inundació corresponents a cada període de retorn. 
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1. Introducció 

El sistema de sanejament del municipi està format per la xarxa del nucli de Botarell, 

segons els plànols subministrats per l’Ajuntament. 

Les aigües residuals recollides en aquest nucli són conduïdes cap a l’actual EDAR 

mitjançant un col·lector de formigó de diàmetre 500 mm. 

L’objecte del projecte és la construcció de la nova estació depuradora d’aigües 

residuals per al tractament de las aigües procedents del nucli urbà de Botarell. 

Amb la finalitat de conèixer les característiques reals de l’aigua d’arribada a la planta, 

s’ha partit d’una sèrie de dades facilitades pel l’ACA i la companyia explotadora, 

SECOMSA. Per una altra banda, es va realitzar una campanya de mostreig i un seguit 

d’aforaments per avaluar el cabal en el punt d’abocament del sistema de sanejament. 

 

2. Situació 

La campanya d’aforaments i presa de mostres s’ha realitzat en el col·lector d’arribada 

a l’actual EDAR.  

Els aforaments permetran determinar l’evolució temporal dels cabals obtinguts els dies 

de mostreig a l’entrada de l’estació depuradora. 

 

3. Campanyes analítiques de mostreig 

Com ja s’ha mencionat, es disposa de dades de tres fonts diferents: 

 SECOMSA, actual companyia explotadora. 

 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

 CAMPANYA DE CARACTERITZACIÓ 

 

3.1. Analítiques de SECOMSA 

L’empresa encarregada de l’explotació de L’EDAR de Botarell (SECOMSA) ha facilitat 

les analítiques realitzades a la planta durant els anys 2007-2008-2009. 
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Aquestes analítiques presenten els valors dels contaminants DBO5, DQO i MES, tant a 

l’influent com l’efluent, si bé no es disposa de suficients dades relatives als nutrients 

(nitrogen i fòsfor). 

Analitzades les dades de les càrregues contaminants s’observa, en relació a les 

característiques físico-químiques de les aigües residuals d’arribada a la planta, un 

nivell de contaminació elevat. 

A més a més, els pocs valors de nutrients que es disposen són molt elevats, sobretot 

al cas del Nitrogen. 

A l’Apèndix 1 es presenta la campanya analítica per a caracteritzar les aigües 

residuals d’entrada a la planta actual facilitades per l’empresa explotadora de la planta 

SECOMSA. 

 

3.2. Analítiques de l’Agència Catalana de l’Aigua 

Tanmateix, l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) ha donat els resultats de les 

analítiques realitzades a la planta depuradora durant el període que va de Gener de 

2008 a Febrer de 2009. 

Els valors de concentracions màximes corresponen als valors determinats per l’ACA 

l’any 2008. 

A l’Apèndix 2 es presenta la campanya analítica per a caracteritzar les aigües 

residuals d’entrada a la planta actual facilitades per l’ACA. 

Les analítiques facilitades permeten corroborar els valors dels contaminants obtinguts 

en les analítiques de SECOMSA, encara que tampoc disposen de gaires valors de 

nutrients. 

 

3.3. Analítiques de Tecnoambiente 

Amb el objectiu de confirmar els valors i aforament i poder complementar les dades 

obtingudes en els apartats anteriors es va sol·licitar a TECNOAMBIENTE la realització 

dels treballs d’aforament de cabals, mostreig i caracterització de la qualitat química de 

les aigües residuals que arriben a L’EDAR. 

Aquests treballs es van fer al llarg de la tercera setmana del mes de juny de 2009 i 

recullen els resultats analítics determinats en les mostres integrades. 

El punt de mostreig ha estat situat en el col·lector d’entrada a L’EDAR. 
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A l’Apèndix 3 es presenten totes les  dades i resultats. 

 

4. Resultats obtinguts 

Les aigües residuals que arriben a l’actual depuradora de Botarell són lleugerament 

alcalines,molt properes a la neutralitat amb un contingut relativament moderat en sals 

dissoltes.  

Respecte a la campanya realitzada, s’ha de destacar que els abocaments que van 

arribar a la planta depuradora a les 10:00 hores, eren aigües residuals molt brutes, 

amb una gran quantitat de sòlids en suspensió (restes de biosòlids, paper higiènic, 

etc.), encara que l’aspecte correspon amb les d’aigües residuals d’origen domèstic 

molt carregades (no s’aprecien olors o restes d’altres possibles contaminants, com 

purins, etc.). 

En relació a les característiques fisico-químiques de les aigües residuals analitzades 

que arriben a l’actual EDAR, segons les dades obtingudes durant els dies de mostreig, 

presenten una càrrega contaminant d'origen orgànic alta, especialment durant el dia 

festiu, com queda reflectit en els resultats de DQO i DBO5. Els valors mitjans obtinguts, 

durant els dos dies de mostreig van ser de 1.066 i 619 mgO2/l respectivament). El valor 

més alt, tant en la DQO com en DBO5 es va trobar durant el dia festiu, amb uns valors 

de 1.280 i de 657mgO2/l, respectivament. D’altra banda, aquesta matèria orgànica té 

un bon índex de biodegradabilitat, com es desprèn de la relació DQO/DBO5,amb un 

valor entre un 1,5 i 1,9. Pel que fa al contingut de sòlids en suspensió d'aquestes 

aigües residuals, es troben també en concentracions altes (valor mitjà de 536mg/l). 

Destaquen les concentracions de 707 mg/l durant el dia festiu, coincidint amb una 

major concentració en matèria orgànica. S’ha de tenir en compte, especialment durant 

el dia festiu (20/06/09), que el màxim cabal determinat (molt superior a la resta) 

coincidia també amb una major càrrega contaminant (aigua més bruta i amb més 

sòlids, etc.). Per consegüent, a l‘hora d’obtenir la mostra integrada del dia, aquesta 

mostra horària contribueix en major mesura en la quantitat d’aigua aportada a la 

mostra integrada, en proporció a la resta de mostres parcials. En relació als nutrients, 

el fòsfor i el nitrogen, es troben en concentracions moderades (valors mitjans de 12 i 

61 mg/l respectivament). El valor més alt en nitrogen orgànic i amoniacal es troba el 

dia 20 de juny (dia festiu), amb un valor de 67mg/l, coincidint amb una major carrega 

contaminant d’origen orgànic. D’altra banda, com caldria esperar tenint en compte 

l’origen de les aigües residuals, la major part del nitrogen es troba en forma amoniacal. 

Els detergents es troben en concentracions baixes (valor mitjà de 2mg/l). Les matèries 
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inhibidores es troben en nivells baixos, com caldria esperar en les aigües residuals 

d’aquestes característiques (aigües urbanes sense pràcticament cap aportació 

d’aigües residuals d’origen industrial). 

Per concloure, i amb les dades recollides, les aigües residuals que arriben a l’EDAR de 

Botarell són d’una càrrega contaminant relativament alta pel que fa en el contingut de 

matèria orgànica i matèries en suspensió, tenint en compte que es tracta d’aigües 

residuals d’origen domèstic. 

Tenint en compte la Directiva del Consell (91/271/CEE) sobre el tractament d'aigües 

residuals, que estableix que un habitant-equivalent genera 60 g de DBO5/dia, la 

càrrega contaminant d'origen orgànic que li arribarà a la depuradora serà 

d'aproximadament 1.766habitants/equivalents. 

A continuació es detallen els valors de cabal i càrregues contaminants adoptats per al 

disseny de la depuradora. 

 

4.1. Cabals 

Actualment no existeix un cabalímetre a l’entrada de la instal·lació de depuració que 

permeti mesurar el cabal d’aigua a tractar.  

Per a determinar el cabal d’arribada a la planta s’ha realitzat una campanya 

d’aforament i caracterització de les aigües durant els dies 19 i 20 de Juny de 2009, 

essent el punt de mostreig l’arqueta sobreeixidor d’entrada a l’EDAR. 

La periodicitat del mostreig va a ser d’una hora, en una jornada de dotze hores (des de 

8:00 a 19:00 hores) per ambdós dies. 

Els valors dels cabals mesurats es presenten a la taula següent: 
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Taula 1. Valors dels cabals al dia 19/06/09. 

 

 

Taula 2. Valors dels cabals al dia 20/06/09. 

Annex 4. Caracterització de les aigües 6 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Amb les dades dels cabals anteriors es determina un cabal horari mig de 7,12 m3/h. 

d’aigua a tractar a la planta depuradora. 

A partir del cabal horari mig s’obté un cabal diari d’170,8 m3/d. Tenint en compte 

aquest cabal i la població actual a la que dóna servei l’estació de depuració (1.050 

habitants), es determina una dotació mitjana de 162,74 l/hab./d. 

D’acord a que es tracta d’un nucli rural i que la dotació obtinguda supera el límit 

superior dels valors normals per a aquest tipus d’assentament (120-160 l/hab./d), no 

es considera un percentatge de creixement anual de la dotació durant el període 

horitzó (any 2019).  

Amb la dotació per habitant i la població futura de disseny (2.000 habitants), s’obté un 

cabal diari de disseny de 325 m3/d. 

Cabal diari disseny (m3/d) = Població futura (hab.) x dotació (l/hab./dia) / 1.000= 

2.000 x 0,163 = 326. 

A continuació es presenta una taula amb els cabals de disseny de la nova estació de 

depuració. 

CABALS 

Diari (m³/d) 326,00 

Horari mig (m³/h) 13,58 

Taula 3. Cabals de disseny 

 

4.2. Càrregues contaminants 

A partir de totes les dades disponibles s’extreuen els següents valors de càrregues 

contaminants a l’influent de l’estació depuradora: 
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CÀRREGUES CONTAMINANTS 

DBO5   

Concentració mitja 619,50 mg/l 

Concentració màxima 805,35 mg/l 

DQO  

Concentració mitja 1066,50 mg/l 

Concentració màxima 1386,45 mg/l 

SS  

Concentració mitja 365,00 mg/l 

Concentració màxima 547,50 mg/l 

Nitrogen Total  

Concentració mitja 61,00 mg/l 

Concentració màxima 91,50 mg/l 

P  

Concentració mitja 12,00 mg/l 

Concentració màxima 18,00 mg/l 

Taula 4. Càrregues contaminants de l’aigua d’entrada. 

 

Els valors mitjans han estat determinats segons els valors de la campanya realitzada 

el Juny de 2009. Únicament s’ha descartat el valor de matèria en suspensió mitjà de la 

campanya, ja que aquest ha estat condicionat per un abocament puntual produït en 

dissabte i per tant, s’ha pres el valor obtingut en divendres. Aquest valor ha estat 

contrastat amb la resta de valors disponibles de les analítiques facilitades per part de 

l’ACA i SECOMSA. 

Els valors de concentracions màxims corresponen als valors determinats per l’ACA 

l’any 2008. 
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1. INTRODUCCIÓ

PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSER). va sol·licitar a TECNOAMBIENTE,
S.L., la preparació d'una oferta d'assistència tècnica per a la realització dels treballs
d'aforament de cabals, mostreig i caracterització de la qualitat química de les aigües
residuals que arriben a l’EDAR del municipi de Botarell.

Aquesta oferta va ser acceptada en la seva totalitat per part del Client.

Els treballs d'aforament dels cabals i recollida de mostres es van fer al llarg de  la
tercera setmana del mes de juny de 2009, procedint-se a continuació a la realització
dels treballs de laboratori i gabinet complementaris.

El punt de mostreig ha estat seleccionat per part del Client (col·lector d’entrada a
l’EDAR).

Aquest informe recull, a la vegada que la metodologia emprada i les dades de camp
(aforaments de cabals i paràmetres de determinació immediata), els resultats
analítics determinats en les mostres integrades. Tanmateix, s'inclou una valoració
dels resultats analítics obtinguts en les mostres integrades i el càlcul aproximat de la
carrega contaminant que arribarà a la futura depuradora.

2. OBJECTIUS

Els objectius de l'estudi han estat els següents:

2.1. Presa de mostres i aforament dels cabals de les aigües residuals que arriben
a la planta depuradora procedents del poble de Botarell (col·lector final que
recull la totalitat dels abocaments generats en el municipi).

2.2. Caracterització de les aigües residuals del esmentat punt, al llarg dos dies de
mostreig, un d’ells en un dia festiu.
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3. ABAST DELS TREBALLS

Els treballs de camp han consistit en la realització de dos dies d'aforament de cabals
i presa de mostres  en el col·lector d’entrada a l’EDAR de Botarell.

Anteriorment a l'inici dels treballs de camp, es va procedir a un reconeixement del
punt establert, a fi i efecte de seleccionar el mètode d'aforament del cabal circulant
més adient. Els cabals s'han fet servir per composar una mostra integrada al final del
dia de forma que, el volum integrat, sigui proporcional al cabal circulant.

El programa de mostreig de les aigües residuals ha consistit en la presa de dotze
mostres parcials en el punt d'abocament considerat, entre les 08,00 i les 20,00
hores, amb determinació dels cabals i dels paràmetres mesurats "in situ"
(temperatura, pH i conductivitat). Les mostres parcials recollides es conserven
refrigerades i al final del dia s'obté una única mostra integrada del punt d'abocament.
La integració es fa en proporció al cabal circulant al llarg del dia.

Els treballs de camp es van realitzar durant els dies 19 i 20 de juny de 2009, en el
que no es van produir precipitacions que poguessin alterar els resultats.

4. DESCRIPCIÓ DEL PUNT DE MOSTREIG

El punt de mostreig va ser proposat per PROSER, junt als tècnics de
TECNOAMBIENTE, S.L. una vegada visitat la zona sotmesa a estudi. A continuació,
es fa una breu descripció de les característiques del punt d'abocament considerat.

Els aforaments i la presa de mostres es va realitzar en el col·lector d’entrada a
l’EDAR de Botarell (col·lector que en un principi recull la totalitat de les aigües
residuals generades en el municipi sotmès a estudi).

Les aigües residuals arriben a la depuradora mitjançant un col·lector circular, just a
l’entrada hi ha un canal de formigó que permès la presa de mostres, així com la
determinació dels cabals d’entrada (utilització d’un cabalímetre portàtil).

L’actual depuradora es troba al costat de la carretera T-320, en el pK 1 (vegeu
reportatge fotogràfic del present informe).

En la Figura 1 del present informe s’adjunta un plànol amb l’ubicació de l’actual
depuradora,
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Figura 1.- Plànol de l’ubicació de l’EDAR de Botarell
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5. METODOLOGIA

En aquest apartat es descriu, breument, la metodologia emprada en els treballs de
camp i analítics de laboratori.

5.1. TREBALLS DE CAMP

Per realitzar els treballs de camp, es va desplaçar a la zona un equip format per un
titulat superior i un ajudant, amb tot el material necessari per la presa de mostres i
analítica dels paràmetres de determinació immediata, així com l’aforament de
cabals.

El mètode d'aforament del cabal del punt considerat es va establir prèviament,
donades les característiques i com a conseqüència dels treballs de reconeixement.
Per l'aforament del punt d'abocament es va utilitzar el mètode de secció-velocitat,
una vegada condicionada l’estació de mostreig, i mitjançant la utilització d’un
cabalímetre portàtil.

El mostreig va ser proporcional al cabal circulant en el moment de la visita,
mantenint-se les mostres refrigerades durant tot el dia. La periodicitat d’aquest
mostreig va ser d’una hora, en una jornada de dotze hores (entre les 08,00 i les
20,00 hores). Un cop finalitzat, s'obtenia una mostra integrada del punt de mostreig,
una per dia de treball (proporcional al cabal circulant) i, posteriorment, es distribuïa
en diferents ampolles segons els paràmetres seleccionats.

Totes les submostres es fixaven i conservaven d'acord amb els protocols establerts,
a fi i efecte de no alterar la seva qualitat. En el mateix dia s'enviaven al laboratori i es
procedia immediatament a la realització de l'analítica.

5.2. TREBALLS DE LABORATORI

En el cas dels paràmetres considerats en el Decret 103/2000 de la Generalitat de
Catalunya, s'han aplicat els protocols analítics específics. En la resta de paràmetres,
s'han utilitzat els protocols analítics habituals en aquest tipus de treballs
(bàsicament, Standard Methods de l'APHA).

D’altra banda TECNOAMBIENTE, S.L. disposa de laboratori homologat per
l’Agència Catalana de l’Aigua com Establiment Tècnic Auxiliar (Grup A), i com Entitat
Col·laboradora de l’Administració Hidràulica pel “Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino”. A més a més, està homologat per l’Agència de Residus de
Catalunya per a la caracterització dels mateixos, i està inscrit en el Registre de
Laboratoris Agroalimentaris del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya. Pertany també a AELI/UILI.

El laboratori de TECNOAMBIENTE, S.L. disposa de la certificació de qualitat de la
norma Internacional ISO 9001 per activitats analítiques i presa de mostres, així con
la certificació de la norma ISO 14001 (Sistemes de Gestió Medi Ambiental).
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També disposa de  la Acreditació  de la norma internacional UNE-EN-ISO/IEC
17205 (Núm. 479/LE 1035) per a la realització d’en assagis físico-químics d’aigües
residuals, lixiviats, residus, llots i sediments.

6. RESULTATS

Els resultats obtinguts durant el dia de mostreig s'organitzen en una sèrie de Taules:

- Aforament dels cabals i paràmetres de determinació immediata en l’entrada
de l’EDAR de Botarell , Taules 1 i 2.

- Evolució temporal dels paràmetres de determinació "in situ" en l’entra de
l’EDAR de Botarell (pH, conductivitat i temperatura), Figura 2 i 3.

- Evolució temporal dels cabals obtinguts durant els dies de mostreig en
l’entrada de l’EDAR, Figura 4.

- Qualitat química de les mostres integrades a l’entrada de l’EDAR de Botarell,
Taula 3.

�
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HORA Tª             
(ºC)

pH            
(unitats pH)

CONDUCTIVITAT
20ºC   (�S/cm)

CABAL         
(m3/h)

8:00 22,9 8,53 1.645 5,83

9:00 23,0 8,56 1.586 9,32

10:00 23,4 8,16 1.388 10,55

11:00 24,1 7,80 964 12,10

12:00 23,9 8,25 1.224 4,25

13:00 24,2 8,07 1.412 4,39

14:00 24,3 8,05 1.163 5,62

15:00 24,4 7,87 1.314 4,82

16:00 23,9 7,90 1.156 7,34

17:00 24,0 7,76 1.439 6,01

18:00 24,0 8,07 1.429 7,52

19:00 23,9 8,00 1.332 7,56

MITJANA 23,8 8,09 1.338 7,11

MÀXIM 24,4 8,56 1.645 12,10

MÍNIM 22,9 7,76 964 4,25

STD 0,48 0,26 190,56 2,49

***   ENTRADA EDAR BOTARELL ***

Taula 1.- Resultats paràmetres d'obtenció immediata (19/06/2009)
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HORA Tª             
(ºC)

pH            
(unitats pH)

CONDUCTIVITAT 
20ºC     (�S/cm)

Cabal          
(m3/h)

8:00 22,4 8,43 1.859 6,26

9:00 23,0 8,63 1.658 6,41

10:00 24,1 8,25 1.310 18,86

11:00 23,4 8,38 1.473 7,45

12:00 23,5 8,27 1.399 6,44

13:00 23,6 8,16 1.184 6,41

14:00 23,6 8,32 1.392 5,11

15:00 24,0 8,12 1.677 7,38

16:00 24,1 8,40 1.621 8,06

17:00 23,9 8,18 1.513 3,46

18:00 24,0 8,31 1.375 4,75

19:00 24,1 8,10 1.380 5,04

MITJANA 23,6 8,30 1.487 7,14

MàXIM 24,1 8,63 1.859 18,86

MÍNIM 22,4 8,10 1.184 3,46

STD 0,52 0,15 187,44 3,91

***   ENTRADA EDAR BOTARELL ***

Taula 2.- Resultats paràmetres d'obtenció immediata  (20/0/6/09)
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PARÀMETRE UNITATS METODOLOGIA 19/06/2009 20/06/2009
(Laboratori) (divendres) (dissabte)

Cabal m3/h - 7,11 7,14

Amoni mg/l PNT LAB RES 35 68 78

Conductivitat (25ºC) �S/cm PNT LAB 5 1.466 1.597

Conductivitat (20ºC) �S/cm PNT LAB 5 1.333 1.452

Clorurs mg/l PNT LAB 105 178 162

DBO5 total mgO2/l PNT LAB 6 582 657

DQO total mgO2/l PNT LAB 2 853 1.280

Fòsfor total mg/l PNT LAB 10 12 12

Olis i greixos mg/l PNT LAB 12 57 70

M.E.S. mg/l PNT LAB 1 365 707

Matèries Inhibidores Eq/m3 PNT LAB 22 9 12

Nitrats mg/l PNT LAB 106 < 0,50 < 0,50

Nitrogen Kjedahl mg/l PNT LAB 19 55 67

pH unitats PNT LAB 4 7,8 8,1

Tensoactius aniònics mg/l PNT LAB 11 3,1 1,2

Taula 3.- Resultats analítics de les mostres integradaes entrada EDAR Botarell
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7. DISCUSSIÓ DE RESULTATS

En aquest apartat es descriuen, breument, les característiques de les aigües
residuals del punt d'abocament mostrejat, segons els diferents paràmetres
determinats.

Les aigües residuals que arriben a l’actual depuradora de Botarell són lleugerament
alcalines, molt properes a la neutralitat amb un contingut relativament moderat en
sals dissoltes.

Com es pot comprovar, segons les dades obtingudes en las mostres horàries, la
conductivitat elèctrica mesurada  a 20ºC és molt variable. Els valors obtinguts
oscil·len entre 964 �S/cm a les 11:00 hores del dia 19 de juny  i 1.859 �S/cm a les
08:00 hores del dia 20 de juny. Els valors més alts apareixen entre les 08:00 i les
09:00 hores, tant en el dia feiner com el festiu, coincidint també amb cabals baixos.

El valor obtingut de conductivitat a 20ºC, en la mostra integrada, durant el dia feiner
(19/06/09) va ser de 1.333 �S/cm i de 1.452 �S/cm durant el dia festiu (20/06/09).

D’altra banda, en el pH s’aprecia una variació lleugerament significativa entre les
mostres horàries. El valor obtingut en les mostres integrades van ser de 7,8 en el dia
feiner i de 8,1 en el dia festiu.

Les temperatures determinades han estat entre 22,4 ºC i 24,4 ºC. Com calia esperar,
les temperatures més baixes es donen a primeres hores del matí i les més altes a
partir de les 11:00 hores, sense variacions significatives al llarg del dia.

El cabal mig aforat a l’entrada de l’EDAR durant els dies de mostreig va ser
d’aproximadament 7,12 m3/h, sense variació entre els dos dies que va durar els
treballs de camp (cabal mig durant el dia feiner 7,11 m3/h i de 7,14 m3/h durant el dia
festiu). Encara que no hi ha variació en la mitjana del cabal entre el dia feiner i festiu,
si que s’aprecia una evolució temporal  diferent (vegeu figura 4 del present informe)

El màxim cabal detectat, en els dos dies de mostreig, apareix a les 10:00 hores del
dia festiu (20/06/09), amb un cabal de 18,86 m3/h, i en el dia feiner es detecta a les
11.00 hores amb un cabal de 12,10 m3/h (similar al detectat a les 10:00 hores, cabal
de 10,55 m3/h). S’ha de destacar, que els abocaments que arriben a la planta
depuradora a les 10:00 hores, són aigües residuals molt brutes, amb una gran
quantitat de sòlids en suspensió (restes de biosòlids, paper higiènic, etc.), encara
que el aspecte correspon amb les d’aigües residuals d’origen domèstic molt
carregades (no s’aprecia olors o restes de altres possibles contaminants, com
purins, etc.).

D’altra banda, el cabal mínim s’aprecia en el dia festiu  a les 17:00 hores. amb un
valor de 3,46 m3/h  i de 4,25 m3/h a les 12:00 hores en el dia feiner.
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La mitjana del cabal diari que arriba la depuradora de Botarell, durant els dies de
mostreig, va ser d'uns 171 m3/dia. Malgrat tot, tenint en compte que el mostreig es
va realitzar en un horari diürn i que durant la nit i primeres hores de la matinada el
consum d’aigua es menor (el cabal abocat correspon essencialment a fuites,
infiltracions i petites quantitats d’aigües residuals pròpiament dites), és molt possible
que s’hagi valorat en excés, tant el cabal mig diari com la càrrega contaminant.

En relació a les característiques fisico-químiques de les aigües residuals analitzades
i que arriben a l’actual EDAR, segons les dades obtingudes durant els dies de
mostreig, presenten una càrrega contaminant d'origen orgànic alta, especialment
durant el dia festiu, com queda reflectit en els resultats de DDO i DBO5 . Els valors
mitjans obtinguts, durant els dos dies de mostreig van ser  de 1.066 i 619 mgO2/l
respectivament).

El valor més alt, tant en la DQO com en DBO5 es va trobar durant el dia festiu,
valors de 1.280 i de 657 mgO2/l, respectivament.

D’altra banda, aquesta matèria orgànica té un bo índex de biodegradabilitat, com es
desprèn de la relació DQO/DBO5, amb un valor entre un 1,5 i 1,9.

Pel que fa al contingut de sòlids en suspensió d'aquestes aigües residuals es troben
també en concentracions altes (valor mitjà de 536 mg/l). Destaca les concentracions
de 707 mg/l durant el dia festiu, coincidint amb una major concentració en matèria
orgànica. S’ha de tenir en compte, especialment durant el dia festiu (20/06/09) que el
màxim cabal determinat (molt superior a la resta) coincidia també amb una major
càrrega contaminant (aigua més bruta i amb més sòlids, etc.), per consegüent a la
hora d’obtenir la mostra integrada del dia, aquesta mostra horària, contribueix en
major mesura en la quantitat d’aigua aportada a la mostra integrada en proporció a
la resta de mostres parcials.

En relació als nutrients, el fòsfor i el nitrogen, es troben en concentracions
moderades (valors mitjans de 12 i de 61 mg/l respectivament).

El valor més alt en nitrogen orgànic i amoniacal es troba el dia 20 de juny (dia festiu),
valor de 67 mg/l, coincidint amb una major carrega contaminant d’origen orgànic.

D’altra banda, con caldria esperar tenint en compte l’origen de les aigües residuals,
la major part del nitrogen es troba en forma amoniacal.

Els detergents es troben en concentracions baixes ( valor mitjà de 2 mg/l).

Les matèries inhibidores es troben en nivells baixos, con caldria esperar en les
aigües residuals d’aquestes característiques (aigües urbanes sense pràcticament
aportació d’aigües residuals d’origen industrial).
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Per concloure, i amb les dades recollides, les aigües residuals que arriben a l’EDAR
de Botarell, són d’una càrrega contaminant relativament alta pel que fa en el
contingut de matèria orgànica y matèries en suspensió, tenint en compte que es
tracten d’aigües residuals d’orgen domèstic.

8. ESTIMA DE LA CÀRREGA CONTAMINANT QUE ARRIBA
A L’ACTUAL PLANTA DEPURADORA DE LA BOTARELL

En aquest apartat es fa una estima de la càrrega contaminant mitjana que
previsiblement arriba a l’actual planta depuradora de Botarell. El valor mitjà diari,
d’aquesta càrrega es presenta en la Taula 4.

Els cabals d'entrada a una planta de tractament presenten una variació al llarg del
dia que segueix un patró horari, en termes generals, prou conegut en el cas de les
aigües residuals urbanes. Els cabals mínims es troben en les primeres hores de la
matinada, quan el consum d'aigua és menor i aquest es degut a fuites, infiltracions i
petites quantitats d'aigua residual pròpiament dita. Els cabals punta s'acostumen a
presentar a última hora del matí. Un segon cabal punta s'acostuma a produir a
primeres hores del vespre, sempre i quan no es trobin diluïdes amb aigües
blanques.

S'ha calculat que a l’actual planta depuradora de Botarell, segons les dades
obtingudes arribaran al voltant de 171 m3/dia.

D'altra banda, cal fer notar que la càrrega contaminant, generalment, segueix la
variació del cabal; de manera que les hores puntes de cabal coincideixen amb una
càrrega contaminant més elevada i, en canvi, quan els cabals arriben al mínim, la
càrrega contaminant també disminueix.  Per tant, i tenint present que aquest treball
de mostreig s’ha realitzat, exclusivament, en horaris diürns (la presa de mostres s’ha
fet entre les 08:00 i les 20:00 hores), és molt possible que s’hagi valorat en excés,
tant el cabal mig diari com la càrrega contaminant que arribarà a la depuradora
procedents d’aquest punt d’abocament.

En conclusió, i d'acord amb la informació aportada, les característiques mitjanes
estimades de l'aigua a tractar (en funció de les dades disponibles) són les següents:

- Amoni ..................        73 mg/l
- DBO5 ....................     619 mgO2/l
- DQO total .............   1.066 mgO2/l
- Fòsfor total ............      12 mg/l
- Nitrogen KJ. ..........       61 mg/l
- MES .....................      536 mg/l
- Olis i greixos ........ 63 mg/l
- Tensoactius aniònics .   2 mg/l
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En conjunt, aquestes aigües residuals presenten una càrrega contaminant, en
termes generals alta (en matèria orgànica i contingut en sòlids), per tractar-se
d'aigües residuals d'origen urbà, amb un índex de biodegradabilitat bo, amb una
relació DQO/DBO5 de 1,7.

De forma orientativa, la càrrega contaminant que arriba a la planta depuradora de
Botarell, equivaldria a uns 2.134 habitants equivalents, pel que fa a la matèria
orgànica, 1.019 en relació a la matèria en suspensió i, 695 i  515, en relació al
nitrogen i fòsfor total, respectivament.

Aquests càlculs s'han realitzat a partir de l'Article 10 del Decret 320/1990 de 21 de
desembre, on es fixa "habitant equivalent" o quantitat de contaminació diària que cal
considerar per cada habitant (pel càlcul de les matèries oxidables s’han utilitzat els
resultats de DQO total per no disposar de la DQO decantada 2 hores):

MES ----------- 90 g          Matèries oxidables (2/3 DQO) -- 57 g
Nitrogen ------ 15 g          Fòsfor total --------------------------- 4 g

Tenint en compte la Directiva del Consell (91/271/CEE) sobre el tractament d'aigües
residuals, que estableix que un habitant-equivalent genera 60 g de DBO5/dia, la
càrrega contaminant d'origen orgànic que li arribarà a la depuradora serà
d'aproximadament 1.766 habitants/equivalents.

Taula 4 . Valors de la càrrega contaminant a l’entrada de l’EDAR de Botarell

PARÀMETRE UNITATS 19/06/2009 20/06/2009 MITJANA
(divendres) (dissabte)

Cabal m3/dia 170,64 171,36 171,00

Amoni Kg/dia 11,60 13,37 12,48

DBO5 total Kg/dia 99,31 112,58 105,94

DQO total Kg/dia 145,55 219,34 182,44

Detergents Kg/dia 0,53 0,20 0,36

Fòsfor total Kg/dia 2,05 2,06 2,06

M.E.S. Kg/dia 62,28 121,15 91,71

Nitrogen Kjedahl Kg/dia 9,38 11,48 10,43

Olis i greixos Kg/dia 9,73 11,99 10,86
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ANNEX I.- BOL·LETINS ANÀLITICS
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ANNEX II.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Vista general de l’EDAR

Col.lector d’entrada a l’EDAR
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Reactor biològic

Decantador
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1. Introducció 

Amb data novembre de 2009, es va encarregar a PRISMA topografia la realització d’un 

aixecament topogràfic a l’àmbit de projecte. A continuació, s’adjunten els treballs de 

topografia realitzats en la zona de projecte, i més concretament, a la parcel·la 

d’ubicació de l’EDAR, el col·lector d’arribada i la riera on aboquen les aigües tractades. 
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Informe de Bases

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC DE L’EDAR
I D’UN TERRENY ANEX

Client: PROSER
Referencia: 298.10
Lloc: BOTARELL
Data: 13/11/2009



AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC DE L’EDAR
I D’UN TERRENY ANEX

Treball

Vèrtex E1

X= 331.895,652
Y= 4.555.165,319

Client PROSER Z= 156,307
Ref. 298.10
Lloc BOTARELL
Data 13/11/2009

Croquis: Foto

Descripció:



AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC DE L’EDAR
I D’UN TERRENY ANEX

Treball

Vèrtex E2

X= 331.846,646
Y= 4.555.231,131

Client PROSER Z= 158,000
Ref. 298.10
Lloc BOTARELL
Data 13/11/2009

Croquis: Foto:

Descripció



AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC DE L’EDAR
I D’UN TERRENY ANEX

Treball

Vèrtex E3

X= 331.820,084
Y= 4.555.298,943

Client PROSER Z= 159,280
Ref. 298.10
Lloc BOTARELL
Data 13/11/2009

Croquis: Foto:

Descripció



AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC DE L’EDAR
I D’UN TERRENY ANEX

Treball

Vèrtex E4

X= 331.755,525
Y= 4.555.395,323

Client PROSER Z= 161,428
Ref. 298.10
Lloc BOTARELL
Data 13/11/2009

Croquis: Foto:

Descripció



298.10

PROSER

LLISTAT DE PUNTS

Nº X Y Z Nº X Y Z

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC DE
L’EDAR I D’UN TERRENY ANEX

1  331834.328  4555302.226  157.089
2  331833.018  4555304.270  157.104
3  331832.424  4555303.224  156.888
4  331846.128  4555275.318  156.384
5  331846.896  4555274.158  156.505
6  331838.865  4555270.389  156.927
7  331842.956  4555263.685  156.872
8  331853.926  4555266.495  156.247
9  331855.454  4555262.003  156.234
10  331851.472  4555276.322  156.371
11  331854.872  4555278.116  156.403
12  331844.015  4555260.571  157.492
13  331839.629  4555260.515  158.410
14  331823.436  4555290.579  159.116
15 331819.915  4555299.523  159.288
16  331824.980  4555301.183  158.094
17  331834.062  4555305.346  157.447
18  331817.058  4555299.916  159.058
19  331824.567  4555285.190  158.693
20  331826.912  4555278.877  158.677
21  331837.480  4555259.022  158.345
22  331839.045  4555259.896  158.151
23  331842.170  4555255.311  158.114
24  331843.326  4555252.523  157.945
25  331842.882  4555254.817  157.279
26  331855.447  4555250.516  157.450
27  331861.679  4555244.162  156.475
28  331865.466  4555245.613  156.401
29  331848.556  4555241.937  158.008
30  331865.000  4555217.202  157.493
31  331879.095  4555214.253  156.565
32  331882.845  4555185.870  156.986
33  331896.674  4555184.515  156.136
34  331886.646  4555209.079  154.781
35  331903.006  4555171.903  155.538
36  331913.547  4555172.171  154.269
37  331895.332  4555160.344  156.396
38  331893.093  4555165.201  156.563
40  331906.356  4555135.747  155.367
41  331906.348  4555140.334  154.821
42  331915.208  4555110.725  154.282
43  331915.166  4555113.357 154.071
44  331921.308  4555088.466  153.302
45  331922.527  4555087.397  153.531
46  331925.866  4555065.460  152.535
47  331927.252  4555065.341  152.823
48  331919.805  4555068.500  152.635
49  331895.302  4555147.364  155.912
50  331899.742  4555159.246  155.950
51  331902.531  4555159.920  155.361
52  331916.498  4555169.599  154.100
53  331929.206  4555177.966  152.725
54  331945.324  4555185.671  151.819
55  331907.546  4555170.797  154.976
56  331850.450  4555228.669  157.875
57  331926.778  4555149.886  153.283

58  331935.705  4555115.728  152.806
59  331931.186  4555096.748  153.318
60  331949.696  4555183.510  152.049
61  331968.578  4555165.295  151.306
62  331948.468  4555164.807  152.004
63  331954.547  4555141.045  151.483
64  331978.193  4555142.811  150.698
65  331980.526  4555140.048  150.486
66  331982.945  4555139.089  148.826
67  331986.772  4555136.760  148.813
68  331974.744  4555125.671  150.567
69  331966.707  4555105.154  150.386
70  331944.920  4555110.112  151.953
71  331947.138 4555098.249  152.120
72  331952.753  4555077.283  150.996
73  331949.426  4555093.758  150.725
74  331965.101  4555097.886  150.511
75  331962.336  4555091.660  150.514
76  331965.828  4555077.130  150.260
77  331944.254  4555073.029  151.777
78  331969.854  4555097.353  147.057
79  331971.965  4555097.901  148.981
80  331977.181  4555186.764  153.021
81  331973.466  4555190.617  150.753
82  331973.172  4555191.469  151.690
83  331972.811  4555192.433  151.886
84  331776.600  4555410.078  160.450
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1. Introducció 

Amb data gener de 2010, es va encarregar a GEOPAYMA la realització d’un estudi 

geotècnic a l’àmbit de projecte. En aquest annex s’adjunta aquest estudi on es detallen 

els treballs i reconeixements realitzats a camp, així com els assaigs de laboratori i els 

resultats deduïts a partir d’aquests.  

Per problemes d’accés a la parcel·la seleccionada, s’ha realitzat l’estudi en una 

parcel·la adjacent, entenent que existeix continuïtat en l’espai respecte a les 

característiques geològiques i geotècniques. Tot i així, aquestes dades hauran de ser 

confirmades en un estudi posterior, realitzat durant l’execució de les obres. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 
PER A LA FUTURA ESTACIÓ DEPURADORA 

D’AIGÜES RESIDUALS A BOTARELL 
(TARRAGONA) 

 
REF. N: B10-MCL-3 

 
Març de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLIENT: PROSER, S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.) 
 
ADREÇA:  C/ Balmes, 268-270 
   08006 Barcelona 
 
 
A/A:  Sra. Araceli Martinez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present informe conté l’exposició dels resultats dels treballs de camp i assaigs de laboratori efectuats, així 
com, quant procedeixi, les recomanacions tècniques relatives als treballs desenvolupats. Seguint la normativa 
corresponent, els assaigs han estat efectuats directament sobre els materials objecte d’estudi i/o sobre les 
mostres preses in situ, i/o sobre les mostres remeses al laboratori, sense més responsabilitat que la derivada de 
la correcta utilització de les tècniques i aplicació de procediments apropiats. Els resultats del present informe es 
refereixen exclusivament a la zona, producte o material indicat en l’apartat corresponent. 
 
Els resultats es consideren com a propietat del Client, i sense autorització prèvia, GEOPAYMA, S.A.U. 
s’abstindrà de comunicar-los a un tercer. GEOPAYMA, S.A.U. no es fa responsable, en cap cas, de la 
interpretació o us indegut que pugui fer-se en aquest document, la reproducció parcial del qual està totalment 
prohibida. No s’autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment de GEOPAYMA, S.A.U., havent 
de reflectir-se en ella íntegrament tots els resultats obtinguts en els assaigs. 
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1. INTRODUCCIÓ 

A petició de PROSER, S.A., GEOPAYMA, S.A.U. realitza el present Estudi Geotècnic per al 
projecte de construcció d’una futura Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) al terme 
municipal de Botarell, a la província de Tarragona. 

Segons la informació proporcionada pel client, està previst construir una nova EDAR a uns 
terrenys propers a l’actual depuradora. En el moment de realitzar els treballs de camp no es 
disposava dels permisos necessaris per a entrar a la parcel·la on està projectada la nova estació, 
de manera que les prospeccions s’han realitzat a uns terrenys adjacents. En aquest sentit, es 
recomana verificar, en fase d’execució de l’obra, que la configuració estratigràfica del terreny 
estudiat en aquest Informe coincideixi amb la del terreny existent a la zona d’implantació definitiva. 

L’objecte d’aquest estudi és el de proporcionar les recomanacions geotècniques 
considerades oportunes en quant al disseny i càlcul de les estructures, atenent a les condicions del 
projecte constructiu, com són la fonamentació, l’estudi de les excavacions, l’agressivitat al formigó, 
així com qualsevol altre problema que pugui plantejar el subsòl a l’execució de l’obra. 
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2. TREBALLS EFECTUATS 

Un cop examinada tota la informació disponible, incloent-hi la documentació bibliogràfica i 
cartogràfica recopilada sobre la geologia general de la zona d’estudi, s’ha planificat una campanya 
de reconeixement del terreny. 

La campanya ha consistit en un sondeig a rotació amb recuperació de testimoni continu, 
dues cales mecàniques i dos assaigs de penetració dinàmica. 

Finalment, s’han extret diverses mostres representatives de les cales i del sondeig que han 
estat assajades al Laboratori de Mecànica de Sòls de GEOPAYMA, S.A.U. per a la caracterització 
geotècnica del terreny involucrat en la fonamentació. 

La situació de les prospeccions es presenta a l’Annex A-1: PLÀNOLS. Les fotografies 
realitzades durant l’execució dels treballs de perforació es recullen a l’Annex A-6: REPORTATGE 

FOTOGRÀFIC. 

2.1. SONDEIG MECÀNIC 

Entre els dies 1 i 2 de febrer de 2010 es va realitzar el sondeig mecànic, denominat S-1, 
arribant a una profunditat màxima de 12,0 m. 

Els treballs de perforació s’han desenvolupat amb una sonda TP-50, muntada sobre camió, 
mitjançant el sistema de penetració a rotació amb recuperació de testimoni continu, bateries 
simples de 86 i 101 mm i corones de widia. 

A l’Annex A-2: REGISTRE DEL SONDEIG MECÀNIC, es presenta, en forma de columna 
estratigràfica, la descripció dels materials detectats. 

La situació en planta dels treballs s’inclou a l’Annex A-1: PLÀNOLS, i, a l’Annex A-4: ACTES 

DELS ASSAIGS IN SITU, es disposa la informació relativa al sistema d’execució dels sondeigs. 

El terreny extret durant les perforacions ha estat degudament emmagatzemat en caixes de 
plàstic dissenyades amb aquesta finalitat. Les fotografies dels emplaçaments dels sondeigs així 
com de les caixes dels testimonis s’inclouen a l’Annex A-6: REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 

2.1.1. Assaigs de Penetració Estàndard S.P.T. 

Durant els treballs de perforació, es van realitzar diversos assaigs de penetració estàndard 
(S.P.T.) a diferents profunditats. 

Aquest assaig consisteix en la clava d’una cullera estàndard per acció d’una maça de 63,5 
kg que es deixa caure lliurement des d’una altura de 76 cm. Prèviament es realitzen unes senyals 
de forma que es diferencien quatre trams de 15 cm cadascun. 

El resultat de l’assaig consisteix en comptar el nombre de cops necessaris per a introduir la 
cullera en el terreny cada tram de 15 cm. La primera sèrie de cops no es comptabilitza donat que 
es considera que el terreny en aquesta zona resulta alterat per la rotació de la corona del sondeig. 
Es comptabilitza el número de cops de les dues sèries següents, la suma dels quals serà el valor 
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NSPT i, per tant, equival la quantitat de cops necessaris per a profunditzar la cullera 30 cm en el 
terreny. 

En sòls que requereixen més de 50 cops per a avançar 15 cm es registra la longitud clavada 
i s’indica que s’ha obtingut el rebuig, que es simbolitza per una R. 

La informació tècnica relativa als assaigs S.P.T. i els seus corresponents resultats es 
recullen a l’Annex A-4: ACTES DELS ASSAIGS IN SITU. 

2.1.2. Extracció de Mostres Inalterades 

Als trams de terreny amb característiques cohesives, s’ha procedit a l’extracció de mostres 
inalterades. Per a fer-ho, s’utilitza un tub de presa de mostres especial que es clava al terreny en 
quatre trams de 15 cm cadascun amb el mateix dispositiu usat a l’assaig S.P.T. i, a continuació, es 
retira la mostra inalterada del seu interior. La diferència entre les característiques del tub de presa 
de mostres i la cullera utilitzada al S.P.T. permet considerar la correlació aproximada NSPT=0,6·NMI, 
on NMI indica la quantitat de cops necessaris per a clavar el tub en un tram de 30 cm. 

Tant la informació tècnica com els resultats obtinguts en la extracció de les mostres 
inalterades es recullen als Annexes A-2: REGISTRE DEL SONDEIG MECÀNIC i A-4: ACTES DELS ASSAIGS 

IN SITU. 

2.2. ASSAIGS DE PENETRACIÓ DINÀMICA D.P.S.H. 

El dia 18 de febrer de 2010 es van realitzar dos assaigs de penetració dinàmica. Aquests 
assaigs s’han dut a terme mitjançant un penetròmetre TECOINSA, model PDP 3.10 D, instal·lat 
sobre eruga, proveït amb un dispositiu de colpeix automàtic i adaptant-se als paràmetres d’assaig 
especificats per al tipus D.P.S.H. 

L’assaig de penetració dinàmica tipus D.P.S.H. consisteix en la clava d’un conus estàndard 
(de secció quadrada de 20 cm2), mitjançant cops propinats per una massa de 63,5 kg que cau 
lliurement des d’una altura de 76 cm. El resultat s’obté en comptar la quantitat de cops necessària 
per profunditzar 20 cm les barres i la seva corresponent punta al terreny. La seqüència es repeteix 
fins a assolir la profunditat d’investigació desitjada, o bé fins a obtenir el rebuig de la clava 
(entenent com a rebuig un valor de 100 cops sense profunditzar al terreny). Cada seqüència de 
cops necessaris per a profunditzar 20 cm de barres al subsòl s’identifica per NDPSH, al qual 
s’associa el nombre de cops obtingut al corresponent interval d’assaig. 

A la Taula 1, s’indica la denominació i la profunditat assolida en cada assaig, que correspon 
al nivell en profunditat en el qual s’ha produït el rebuig de la clava. 

Taula 1. Denominació i Profunditat dels 
Assaigs de Penetració Dinàmica Tipus 
D.P.S.H. 

Assaig de penetració 
dinàmica D.P.S.H. 

Profunditat 

P-1 7,4 m 

P-2 8,6 m 

 

La situació en planta d’aquests assaigs es presenta a la planta de situació de prospeccions 
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inclosa a l’Annex A-1: PLÀNOLS. 

A l’Annex A-4: ACTES DELS ASSAIGS IN SITU, s’ha representat l’índex NDPSH obtingut a 
cadascun dels assaigs de penetració dinàmica en funció de la profunditat, incloent-t’hi la 
corresponent informació tècnica. 

Les fotografies realitzades durant l’execució d’aquests assaigs s’inclouen a l’Annex A-6: 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 

2.3. CALES MECÀNIQUES 

Les cales van ser realitzades el dia 8 de febrer de 2010 mitjançant retroexcavadora 
mecànica arribant a la profunditat que es resumeix a la Taula 2. 

Taula 2. Denominació i Profunditat de 
les cales mecàniques realitzades. 

Denominació Profunditat 

C-1 3,3 m 

C-2 3,2 m 

 

La situació en planta de les cales es presenta a la planta de situació de les prospeccions 
que s’inclou a l’Annex A-1: PLÀNOLS. El registre es pot consultar a l’Annex A-3: REGISTRE DE LES 

CALES MECÀNIQUES i les fotografies s’inclouen a l’Annex A-6: REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 

2.4. ASSAIGS DE LABORATORI 

La Taula 3 presenta la quantitat i tipus d’assaigs de laboratori als que han estat sotmeses 
les mostres representatives de terreny per a l’elaboració d’aquest estudi. 

Taula 3. Assaigs de laboratori realitzats al Laboratori de Mecànica de Sòls de 
GEOPAYMA,S.A.U.

Assaigs de Laboratori Unitats 

Obertura i Descripció de Mostres (ASTM-D2488) 6 

Anàlisi Granulomètric per Tamisat (UNE 103.101/95) 6 

Límits d’Atterberg (UNE 103.103/94 Y 103.104/94) 6 

Determinació de la Humitat natural (UNE 103.300/93) 1 

Determinació de la densitat (UNE 103.301/94) 1 

Assaig de compressió simple en sòl (UNE 22.950-1/90) 1 

Compactació Proctor Normal (UNE 103.500/94) 2 

Compactació Proctor Modificat (UNE 103.501/94) 2 

Determinació de l’Índex C.B.R. (UNE 103.502/95) 2 

Assaig de col·lapse en sòls (NLT 254/99) 2 

Assaig d’inflament lliure (UNE 103.601/96) 2 

Determinació del contingut de matèria orgànica (UNE 103.204/93) 2 

Determinació del contingut de sals solubles (NLT 114/99) 2 

Determinació del contingut de guixos (NLT 115/99)99) 2 

Contingut quantitatiu en sulfats (UNE 83.963/08) 1 

Determinació de l’acidesa Baumann-Gully (UNE 83.962/08) 1 
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Els assaigs realitzats corresponen a la identificació, classificació i caracterització geotècnica 
dels diferents materials detectats. Tots ells han estat efectuats seguint els mètodes i la normativa 
vigent, recollint-ne els resultats a l’Annex A-5: ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 

3.1. SITUACIÓ GEOLÒGICA GENERAL 

Des del punt de vista geològic, la zona objecte d’estudi està emmarcada dins de la unitat 
Cadenes Costanero-Catalanes, podent distingir en ella dues unitats estructurals ben diferents: el 
massís del Priorat (que comprèn els afloraments mesozoics, paleozoics i de roques plutòniques), 
situat al NO; i la depressió Reus-Valls, que constituiria la resta de la zona emergida, coberta per 
dipòsits d’edat quaternària. 

En concret, la parcel·la estudiada es troba sobre els materials sedimentaris que reomplen la 
depressió de Reus-Valls, que són bàsicament quaternaris i terciaris. Aquests dipòsits tenen un 
gran desenvolupament superficial i la seva potència total pot arribar a uns 300 m. 

Bàsicament, poden trobar-se els següents tipus de dipòsits quaternaris als voltants de la 
zona d’estudi. 

- Cons de dejecció – Peudemont. Dipòsits constituïts per conglomerats de granulometria 
variable, en funció de la seva distància als relleus perifèrics, i matriu limo-argilosa amb 
abundants crostes calcàries. 

- Dipòsits torrencials – de rambla. Materials essencialment fins, amb inclusions de canals 
i còdols grollers distribuïts molt irregularment. 

- Crosta calcària. Constituïda per un autèntic calitx amb concrecions pisolítiques 
freqüents i desenvolupades, el seu gruix no supera els 1,5 m. 

- Dipòsits de la depressió Reus-Valls i al·luvions. Són els dipòsits que més extensió 
ocupen. Són materials essencialment detrítics, fins, amb inclusions de paleocanals i 
còdols grollers distribuïts irregularment. El caràcter litològic dels còdols és molt variable 
d’una zona a unes altres, però els més abundants són els còdols paleozoics i de 
roques granitoides. 

L’Annex A-1: PLÀNOLS inclou una ampliació del full 472 del mapa geològic d’Espanya de la 
sèrie MAGNA publicada per l’ITGME (Instituto Tecnológico GeoMinero de España) a Escala 
1:50.000 a la que pertany el municipi de Botarell i, per tant, la zona d’estudi. 
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3.2. CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DEL TERRENY 

Segons la bibliografia geològica existent de la zona d’estudi i el reconeixement realitzat, es 
distingeixen els següents nivells geotècnics: 

- Nivell N-0: Reblerts antròpics. 

- Nivell N-1: Argila marró amb variable contingut de sorra i grava (Quaternari) 

- Nivell N-2: Llim marró clar amb bastant sorra i una mica de grava (Quaternari) 

- Nivell N-3: Sorra argilosa marró amb bastant grava (Quaternari) 

- Nivell N-4: Grava marró amb apreciable contingut de sorra i d’argila (Quaternari) 

La Taula 4 recull la profunditat a la que ha estat detectat cadascun dels nivells geotècnics a 
les prospeccions realitzades. 

Taula 4. Profunditat dels nivells geotècnics diferenciats en funció de les prospeccions 
realitzades. 

Nivell Geotècnic Punt de 
reconeixement N-0 N-1 N-2 N-3 N-4 

S-1 0,0 – 1,2 m 
1,2 – 1,8 m 
5,7 – 7,0 m 

- 7,0 – 9,7 m 
1,8 – 5,7 m 
9,7 – 12,0 m 

C-1 - 0,0 – 2,0 m 2,0 – 3,3 m - - 

C-2 - 0,0 – 0,3 m - - 0,3 – 3,2 m 

 

3.2.1. Nivell N-0: Reblerts antròpics 

Aquest nivell s’ha detectat únicament al sondeig i correspon a un moviment de terres 
efectuat a la parcel·la contigua a la de la zona estudiada. El seu gruix és de 1,2 m. 

Es pot descriure litològicament com una argila marró amb una mica de sorra. 

3.2.2. Nivell N-1: Argila marró amb variable contingut de sorra i grava (Quaternari) 

Aquest nivell ha estat detectat tant al sondeig S-1 com a les dues cales realitzades, amb un 
gruix màxim de 2,0 m. 

Litològicament, es descriu com argila llimosa marró o marró clar amb variable contingut de 
sorra i, localment, amb indicis o una mica de grava. 

A continuació es presenten els resultats dels assaigs obtinguts sobre aquest nivell: 
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Assaigs d’identificació i estat 

- Anàlisi granulomètrica per tamisat (2 dades): 

Taula 5. Anàlisis granulomètriques corresponents a les mostres assajades del nivell N-1. 

Prospecció Profunditat 
Contingut de fins 
(passa pel tamís 

0,080 UNE) 

Contingut de 
sorres (passa per 
2 UNE i reté 0,080 

UNE) 

Contingut de 
graves (reté el 
tamís 2 UNE) 

S-1 6,0 – 6,6 m 51,5% 25,9% 22,6% 

C-1 1,4 – 1,5 m 73,0% 18,6% 8,4% 

 

- Límits d’Atterberg (2 dades): 

Taula 6. Valors dels Límits d’Atterberg corresponents a les mostres assajades del nivell N-1. 

Prospecció Profunditat Límit Líquid (LL) Límit Plàstic (LP) 
Índex de 

plasticitat (IP) 

S-1 6,0 – 6,6 m 26,0% 18,5% 7,5% 

C-1 1,4 – 1,5 m 24,9% 17,2% 7,7% 

 

Els valors obtinguts als assaigs d’identificació permeten classificar aquest material segons el 
Sistema de Classificació de Sòls Unificat (U.S.C.S.) com a CL, és a dir, argila inorgànica de 
plasticitat baixa a mitja, argiles amb grava, argiles sorrenques o argiles llimoses. 

- Humitat natural (1 dada): 15,6% 

- Densitat aparent (1 dada): 2,15 g/cm3 

- Densitat seca (1 dada): 1,86 g/cm3 

Assaigs de Resistència 

- Mostres inalterades (1 dada) i assaig D.P.S.H. (21 dades): 

En el cas de la mostra inalterada, el número de cops equivalent a l’assaig S.P.T. s’ha 
determinat mitjançant la correlació aproximada NSPT=0,6·NMI, essent NMI el resultat obtingut a la 
presa de la mostra inalterada. 

A partir del valor de NDPSH obtingut, s’ha determinat l’índex equivalent a l’assaig de 
penetració estàndard S.P.T., NSPT, mitjançant la correlació per a sòls cohesius proposada a l’article 
de F. Puell, Dr. R. Colin, J.A. López-Chinarro, Relación entre los resultados de los ensayos de 
penetración dinámica D.P.S.H. y el S.P.T. en suelos granulares y cohesivos de la cuenca de 
Madrid’, 32ª Jornada sobre Obres de Interès Geotècnic, 28 de novembre [2006] i minorant-la 
posteriorment mitjançant un factor de seguretat de 1,2. L’expressió resultant es mostra a 
continuació: 

90107171 ,
DPSHSPT N,N ⋅=  [1] 
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Essent, 

NSPT= Resultat equivalent a l’assaig de penetració estàndard S.P.T. 
NDPSH= Resultat corresponent a l’assaig de penetració D.P.S.H. 

Aquests valors han estat estandarditzats a una energia del 70% mitjançant l’expressió [2], 
d’acord amb la formulació de J.E. Bowles presentada a Foundation Analysis and Design [1997], 
que té en compte, entre altres factors, la profunditat de realització del assaig: 

SPTN NCN ⋅⋅⋅= 2170 ηη  [2] 

Essent, 

N70 = El valor estandarditzat al 70% d’energia. 
CN = El factor corrector per energia d’assaig, que s’avalua segons l’expressió: 
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 essent P’0, expressada en kPa, la tensió efectiva a la profunditat a la que s’executa 
l’assaig S.P.T. 

η1 = El factor corrector per l’energia d’assaig, que val η1 =60/70= 0,86, segons les 
indicacions de la Guía de cimentaciones en Obras de carretera, Ministerio de 
Fomento, [2004]. 

η2 = El factor corrector per longitud de les barres, que depèn de la profunditat a la que es 

realitza l’assaig tal i com es mostra a continuació: 
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La Figura 1 mostra de forma gràfica els valors dels índexs NDPSH, NSPT i N70 obtinguts en el 
nivell N-1. 
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Figura 1. Valor dels índexs NDPSH, NSPT i N70 en funció de la profunditat per al nivell 
geotècnic N-1. 
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En base a la informació obtinguda, s’assumeix un valor representatiu de NDPSH igual a 9. Així 
mateix, s’ha determinat un valor raonablement representatiu per a aquest nivell geotècnic de NSPT 
igual a 12, al què li correspon un índex N70 igual a 9. 

- Compressió simple (1 dada): 1,76 kp/cm2 

Els resultats obtinguts als assaigs de resistència permeten qualificar al terreny com de 
consistència ferma, segons la classificació formal existent per a sòls predominantment cohesius en 
funció de les seves característiques mecàniques. 

Assaigs de deformabilitat 

- Inflament lliure en edòmetre (1 dada): 0,31% 

- Assaig de col·lapse (1 dada): 0,23% 

Assaigs de compactabilitat 

- Proctor normal (1 dada): 

Humitat òptima: 12,7% 

Densitat màxima: 1,87 g/cm3 

- Proctor modificat (1 dada): 

Humitat òptima: 10,3% 

Densitat màxima: 2,01 g/cm3 

- Índex C.B.R. (1 dada): 

Taula 7. Resultats obtinguts de l’assaig de l’Índex C.B.R. corresponents al nivell N-1. 

Punt de 
reconeixement 

Profunditat Energia de l’assaig Valor Índex C.B.R. Inflament Lliure 

90% PM 5,8 0,89% 

95% PM 12,0 0,89% C-1 1,4 – 1,5m 

100% PM 19,0 0,91% 
 
Anàlisis Químics 

- Contingut en matèria orgànica (1 dada): 0,22% 

- Contingut en guixos (1 dada): 0,00% 

- Contingut en sals solubles (1 dada): 0,09% 
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3.2.3. Nivell N-2: Llim marró clar amb bastant de sorra i una mica de grava 
(Quaternari) 

Aquest nivell s’ha detectat únicament a la cala C-1, per sota del nivell N-1 descrit 
anteriorment i fins al final de la profunditat investigada. 

Litològicament es pot descriure com un llim marró clar amb bastant de sorra i una mica de 
grava, amb algun nòdul carbonatat. 

A continuació es presenten els resultats dels assaigs obtinguts sobre aquest nivell: 

Assaigs d’identificació i estat 

- Anàlisi granulomètrica per tamisat (2 dades): 

Contingut de fins (passa pel tamís 0,080 UNE): 59,5% 

Contingut de sorres (passa per 2 UNE i reté 0,080 UNE): 26,5% 

Contingut de graves (reté el tamís 2 UNE): 14,2% 

- Límits d’Atterberg (1 dada): 

Límit Líquid (LL): 23,8% 

Límit Plàstic (LP): 18,4% 

Índex de plasticitat (IP): 5,4% 

Els valors obtinguts als assaigs d’identificació permeten classificar aquest material segons el 
Sistema de Classificació de Sòls Unificat (U.S.C.S.) com a ML-CL, és a dir, com a llims inorgànics i 
sorres molt fines, sorres fines, llimoses o argiloses, o com a argiles llimoses. 

Assaigs de Resistència 

- Assaig D.P.S.H. (21 dades): 

A partir del valor de NDPSH obtingut als assaigs de penetració, s’ha determinat l’índex 
equivalent a l’assaig de penetració estàndard S.P.T., NSPT, mitjançant la correlació per a sòls 
granulars proposada a l’article de F. Puell, Dr. R. Colin, J.A. López-Chinarro [2006], mitjançant la 
expressió [3]. 

85508771 ,
DPSHSPT N,N ⋅=  [3] 

Essent, 

NSPT= Resultat equivalent a l’assaig de penetració estàndard S.P.T. 
NDPSH= Resultat corresponent a l’assaig de penetració D.P.S.H. 

Aquests valors han estat posteriorment estandarditzats a una energia del 70% mitjançant 
l’expressió [2]. 
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La Figura 2 mostra de forma gràfica els valors dels índexs NDPSH, NSPT i N70 obtinguts en el 
nivell N-2. 
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Figura 2. Valor dels índexs NDPSH, NSPT i N70 en funció de la profunditat per al nivell 
geotècnic N-2. 

 

En base a la informació obtinguda, s’assumeix un valor representatiu de NDPSH igual a 16. 
Així mateix, s’ha determinat un valor raonablement representatiu per a aquest nivell geotècnic de 
NSPT igual a 20, obtenint-ne anàlogament un índex estandarditzat a una energia del 70% 
representatiu (N70) de 11. 

Els resultats obtinguts als assaigs de resistència permeten qualificar al terreny com de 
compacitat mitjanament densa, segons la classificació formal existent per a sòls predominantment 
granulars en funció de les seves característiques mecàniques. 

3.2.4. Nivell N-3: Sorra argilosa marró amb bastant de grava (Quaternari) 

Aquest nivell ha estat detectat únicament al sondeig, intercalat entre els nivells N-1 i N-4. 

Litològicament, es descriu com una sorra argilosa marró amb bastant de grava. 

A continuació es presenten els resultats dels assaigs obtinguts sobre aquest nivell: 

Assaigs de Identificació i estat 

- Anàlisis granulomètrica per tamisat (1 dada):  

Contingut de fins (passa pel tamís 0,080 UNE): 33,3% 

Contingut de sorres (passa per 2 UNE i reté 0,080 UNE): 33,5% 

Contingut de graves (reté el tamís 2 UNE): 33,2% 



REF. N.: B10-MCL-3 
 

Pàgina 14 

- Límits d’Atterberg (1 dada): 

Límit Líquid (LL): 25,7% 

Límit Plàstic (LP): 18,7% 

Índex de plasticitat (IP): 7,0% 

Els valors obtinguts als assaigs d’identificació permeten classificar aquest material segons el 
Sistema de Classificació de Sòls Unificat (U.S.C.S.) com a SM-SC, és a dir, sorres llimoses o 
argiloses, mescla de sorra i llim o de sorra i argila. 

Assaigs de Resistència 

- Assaig S.P.T. (1 dada) i assaig D.P.S.H. (5 dades): 

A partir del valor de NDPSH obtingut, s’ha determinat l’índex equivalent a l’assaig de 
penetració estàndard S.P.T., NSPT, mitjançant l’expressió [1]. Aquest valor ha estat estandarditzat a 
una energia del 70% mitjançant l’expressió [2]. 

La Figura 3 mostra de forma gràfica els valors dels índexs NDPSH, NSPT i N70 obtinguts en el 
nivell N-3. 

En base a la informació obtinguda, s’assumeix un valor representatiu de NDPSH igual a 37. 
Així mateix, s’ha determinat un valor raonablement representatiu per a aquest nivell geotècnic de 
NSPT igual a 40, al què li correspon un índex N70 de 17. 
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Figura 3. Valor dels índexs NDPSH, NSPT i N70 en funció de la profunditat per al nivell 
geotècnic N-3. 

 

Els resultats obtinguts als assaigs de resistència permeten qualificar al terreny com de 
compacitat mitjanament densa a densa, segons la classificació formal existent per a sòls 
predominantment granulars en funció de les seves característiques mecàniques. 
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3.2.5. Nivell N-4: Grava marró amb apreciable contingut de sorra i d’argila 
(Quaternari) 

Aquest nivell ha estat detectat al sondeig i a la cala C-2, subjacent al nivell N-1 en ambdós 
casos. A la cala C-2 aflora a partir dels 0,30 m de profunditat i fins a la profunditat màxima 
investigada. Al sondeig s’ha detectat intercalat amb els nivells N-2 i N-3. 

Litològicament es pot definir com una grava marró, en general amb abundant contingut de 
sorra i d’argila. 

A continuació es presenten els resultats dels assaigs obtinguts sobre aquest nivell: 

Assaigs d’identificació i estat 

- Anàlisi granulomètrica per tamisat (2 dades): 

Taula 8. Anàlisis granulomètriques corresponents a les mostres assajades del nivell N-4. 

Prospecció Profunditat 
Contingut de fins 
(passa pel tamís 

0,080 UNE) 

Contingut de 
sorres (passa per 
2 UNE i reté 0,080 

UNE) 

Contingut de 
graves (reté el 
tamís 2 UNE) 

S-1 3,0 – 3,6 m 19,6% 38,2% 42,2% 

C-1 2,0 – 2,1 m 8,0% 36,0% 56,0% 

 

- Límits d’Atterberg (2 dades): 

Taula 9. Valors dels límits d’Atterberg corresponents a les mostres assajades del nivell N-4. 

Prospecció Profunditat Límit Líquid (LL) Límit Plàstic (LP) 
Índex de 

plasticitat (IP) 

S-1 3,0 – 3,6 m 21,5% 17,9% 3,6% 

C-1 2,0 – 2,1 m 28,0% 19,8% 8,2% 

 

Els valors obtinguts als assaigs d’identificació permeten classificar aquest material segons el 
Sistema de Classificació de Sòls Unificat (U.S.C.S.) com a SM, SP-SC, és a dir, com a mescla de 
sorra i llim, sorres amb graves o mescla de sorres i argila. 

Resistència 

- Assaig S.P.T. (1 dada) i assaig D.P.S.H. (33 dades): 

A partir del valor de NDPSH, s’ha determinat l’índex equivalent a l’assaig de penetració 
estàndard S.P.T., NSPT, mitjançant l’expressió [3]. Aquest valor ha estat, a continuació, 
estandarditzat a una energia del 70% mitjançant l’expressió [2] 

La Figura 4 mostra de forma gràfica els valors dels índexs NDPSH, NSPT i N70 obtinguts en el 
nivell N-4. 

En base a la informació obtinguda, s’assumeix un valor representatiu de NDPSH igual a 25. 
Així mateix, s’ha determinat un valor raonablement representatiu per a aquest nivell geotècnic de 
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NSPT igual a 28, al què li correspon un índex N70 de 16. 
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Figura 4. Valor dels índexs NDPSH, NSPT i N70 en funció de la profunditat per al nivell 
geotècnic N-4. 

 

Els resultats obtinguts als assaigs de resistència permeten qualificar al terreny com de 
compacitat mitjanament densa, segons la classificació formal existent per a sòls predominantment 
granulars en funció de les seves característiques mecàniques. 

Deformabilitat: 

- Inflament lliure en edòmetre (1 dada): 0,03% 

- Assaig de col·lapse (1 dada): 0,13% 

Compactabilitat: 

- Proctor normal (1 dada): 

Humitat òptima: 9,9% 

Densitat màxima: 1,99 g/cm3 

- Proctor modificat (1 dada): 

Humitat òptima: 7,7% 

Densitat màxima: 2,13 g/cm3 
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- Índex C.B.R. (1 dada): 

Taula 10. Resultats obtinguts de l’assaig de l’Índex C.B.R. 

Punt de 
reconeixement 

Profunditat Energia de l’assaig Valor Índex C.B.R. Inflament Lliure 

90% PM 16,8 0,03% 

95% PM 39,7 0,11% C-2 2,0 – 2,1 m 

100% PM 54,8 0,2% 
 
Anàlisis Químics: 

- Contingut qualitatiu de sulfats solubles (1 dada): EXEMPT 

- Determinació de l’acidesa Baumann-Gully (1 dada): 5,84 ml/kg 

- Contingut en matèria orgànica (1 dada): 0,13% 

- Contingut en guixos (1 dada): 0,00% 

- Contingut en sals solubles (1 dada): 0,10% 

3.3. HIDROGEOLOGIA 

No s’ha detectat la presència d’aigua freàtica a la profunditat investigada. 
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4. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

4.1. ESTUDI DELS MATERIALS I CLASSIFICACIÓ D’ESPLANADA 

4.1.1. Aprofitament dels materials 

En aquest apartat es presenten els resultats de la investigació realitzada a la zona d’estudi 
amb l’objectiu d’estudiar el seu possible aprofitament. Les conclusions d’aquest apartat es basen 
en tota la informació obtinguda en les diferents prospeccions realitzades per al present estudi i dels 
resultats dels assajos de laboratori. 

S’ha seguit la classificació de materials proposada a l’article 330 TERRAPLENES que 
s’inclou a la Part 3a EXPLANACIONES, Capítol III RELLENOS del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes – PG-3, Ministerio de Fomento [1997-
2004], on es diferencien els següents tipus: 

- Sòls seleccionats 

- Sòls adequats 

- Sòls tolerables 

- Sòls marginals 

- Sòls inadequats 

Els materials que analitzarem en aquest apartat són els corresponents als nivells N-0, N-1 i 
N-4. 

- Nivell N-0: Reblerts antròpics 

Donada la heterogeneïtat en composició i la seva naturalesa antròpica, es consideren els 
materials d’aquest nivell com a sòls inadequats. Per tant, es descarta el seu aprofitament. 

- Nivell N-1: Argila marró amb variable contingut de sorra i grava 

En base als resultats obtinguts al laboratori, la mostra assajada d’aquest nivell es pot 
classificar com a sòls tolerables segons les especificacions del PG-3. 

- Nivell N-4: Grava marró amb apreciable contingut de sorra i d’argila 

Els materials d’aquest nivell, en base als resultats de laboratori obtinguts, s’han pogut 
classificar com sòls seleccionats segons les especificacions del PG-3. 
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4.1.2. Classificació de l’esplanada 

Donat que els sòls del nivell N-1 detectats a la zona d’estudi es classifiquen com a sòls 
tolerables, aquests no arriben a constituir cap tipus d’esplanada segons les especificacions 
exposades a la Norma 6.1-IC Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras, (2003). En 
canvi, els materials de la unitat N-4, es classifiquen com a seleccionats i , per tant, configuren una 
esplanada tipus E1 o bé E2, si es compleixen els gruixos mínims exigits a la citada norma. 

 
Taula 11. Definició dels materials per a la formació d’esplanada segons la Norma 6.1-IC 
Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras, (2003). 

 
 

 
Figura 5. Tipus de Sòls de l’esplanada segons la Norma 6.1-IC Secciones de Firme de la 
Instrucción de Carreteras, (2003). 
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En resum, es pot concloure que: 

• A les zones on l’esplanada quedi per sobre del nivell N-1, s’atendrà a les especificacions 

de la Norma 6.1-IC (2003) assumint com a sòl tolerable (0) el terreny de recolzament. 

• A les zones on l’esplanada quedi per sobre del nivell N-4, s’assumirà com a sòl 

seleccionat, (2) ó (3) en funció de les condicions de compactació, el terreny de 

recolzament (veure Taula 11). 

A les zones on l’esplanada quedi per sobre del nivell N-0, es consideraran els gruixos que 
s’indiquen per al cas de sòls inadequats (IN). A la Figura 5 es recullen els gruixos i combinacions 
necessaris per a constituir les diferents categories d’esplanada tal i com s’exposa la citada Norma 
6.1-IC (2003). 

4.2. SOLUCIONS A LA FONAMENTACIÓ 

En base a la informació facilitada pel nostre client sobre les estructures que conformaran la 
nova estació i als resultats obtinguts en el reconeixement geotècnic, es considera idònia la 
fonamentació directa mitjançant sabates aïllades, a les edificacions, i mitjançant lloses, a la resta 
d’instal·lacions, algunes d’elles de base circular. 

 
Figura 6. Model geotècnic de càlcul considerat per a la determinació de la tensió admissible. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, no estat possible investigar el subsòl existent a la zona 
d’implantació prevista per a la nova depuradora. El reconeixement, a petició del nostre client, s’ha 
efectuat en un solar adjacent. Així doncs, les conclusions que es presenten en aquest apartat 
estan limitades a la informació disponible en aquest sentit. No obstant, es recomana que, en el 
moment en el que sigui possible accedir a la zona, es dugui a terme el reconeixement geotècnic 
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necessari per a confirmar que el terreny considerat en els càlculs coincideixi amb el que es veurà 
involucrat en l’obra i, en cas que no sigui així, caldrà caracteritzar el terreny de recolzament 
adequadament. 

Analitzant tota la informació disponible (veure planta de situació de les prospeccions  i perfil 
geològic-geotècnic inclosos a l’Annex A-1: PLÀNOLS), s’ha definit com a model geotècnic de càlcul 
la configuració estratigràfica que es mostra a la Figura 6 i que correspon a la interpretada a la zona 
del sondeig S-1. 

Així doncs, atenent a aquesta estratigrafia, es proposa considerar com a nivell de 
fonamentació de totes les estructures el nivell geotècnic més resistent N-4, amb un 
encastament mínim de 0,5 m en aquest nivell. 

4.2.1. Tensió admissible 

La tensió admissible del terreny es pot veure limitada, davant de les càrregues transmeses, 
per dos factors: 

- La resistència del terreny, considerant com a límit superior la càrrega que donaria lloc 
al col·lapse de la fonamentació. 

- La deformabilitat del terreny, limitant la càrrega a partir dels assentaments induïts per 
aquesta que es consideraran admissibles en funció dels possibles danys estructurals 
que poden generar. 

En el càlcul de la tensió admissible per criteris de resistència, s’ha considerat la fórmula 
de pressió d’esfondrament de Tcheng (1957)1, disponible a Curso aplicado de cimentaciones de J. 
M. Rodríguez Ortiz et al. (1986), que considera, com en el cas que ens ocupa, la fonamentació 
superficial sobre una capa granular més o menys compacta sota la qual existeix un nivell d’argila 
menys resistent. Atenent a aquesta estratigrafia, es preveu que el trencament es produeixi per 
punxonament de l’estrat superior. Essent qhc la pressió d’esfondrament del nivell inferior (menys 
resistent), la fórmula proposta per a la del conjunt és la que es recull a l’expressió [4]. Aquest valor 
s’ha comparat amb l’obtingut a partir de la formulació de Brinch-Hansen (Guía de Cimentaciones 
en obras de carretera, Ministerio de Fomento, 2003), considerant que el nivell de recolzament està 
format exclusivament pels materials granulars del nivell N-4, essent en tots els casos més 
desfavorable la hipòtesi de trencament per punxonament. 
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[4] 

Essent, 

qh = Pressió d’esfondrament considerant el conjunt d’estrats com a nivell de fonamentació. 
qhc =Pressió d’esfondrament considerant l’estrat inferior com a nivell de fonamentació 

(menys resistent). 
H = Gruix de l’estrat superior (més resistent). 

                                                           
 
1 Aquesta expressió dona bons resultats per a H ≥ 1,5·B. 
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φ’= Angle de fregament intern de l’estrat superior (més resistent). 

B = Ample de la fonamentació. 

El valor de qhc s’ha determinat a partir de la formulació de Brinch-Hansen que es disposa a 
la Guía de Cimentaciones en obras de carretera, Ministerio de Fomento, (2003) per a materials 
cohesius (càrrega no drenada) i que es recull a l’expressió [5]. 

qids·c· N =q cccuc hc +⋅⋅  [5] 

Essent, 

q = Sobrecàrrega actuant en el pla de fonamentació, a l’entorn de la mateixa degut al pes 
del material existent per sobre d’aquest pla. 

cu = Resistència al tall no drenat corresponent a la unitat de fonamentació. 
Nc = Factor de capacitat de càrrega, de caràcter adimensional que, en condicions no 

drenades, val 5,14. 
sc = Factor corrector de forma, que s’obté a partir de la següent expressió: 

2

1

+
⋅+1=
πL

B
sc  

 essent B i L les dimensions de la fonamentació. 
dc, ic = Paràmetres de caràcter adimensional que avaluen l’efecte de la resistència al tall 

local del terreny situat sobre el pla de fonamentació i la inclinació de la càrrega, 
respectivament. 
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 essent D, l’encastament de la fonamentació i H, la component horitzontal de la força 
aplicada en el nivell de fonamentació. 

En el cas de la inclinació de la càrrega, s’ha considerat que aquesta és purament vertical, 
per tant, el paràmetre ic  s’ha assumit unitari. 

La tensió admissible per criteris de resistència es determina dividint la pressió 
d’esfondrament, qh, per un Factor de Seguretat de 3. 

Una vegada determinat aquest valor, s’ha calculat el valor de la tensió admissible per 
criteris d’assentament, que correspon a aquella càrrega que proporcioni un assentament màxim 
admissible. El càlcul s’ha realitzat mitjançant un codi numèric basat en el Mètode dels Elements 
Finits (Finite Element Method) que permet simular la resposta d’un terreny estratificat com el 
considerat en aquest cas. Atenent a la tipologia de fonamentació i al tipus de terreny involucrat en 
la fonamentació, i considerant els criteris tradicionals sobre assentaments admissibles disponibles 
a Curso aplicado de cimentaciones de J. M. Rodríguez Ortiz et al. (1986), s’han limitat els 
assentaments a 25 mm per a les sabates aïllades i a 60 mm, per a les lloses. 

El valor definitiu de la tensió admissible correspondrà al mínim entre el valor de la tensió 
admissible calculat per criteris de resistència i el determinat per criteris d’assentament. 

Els paràmetres de resistència i deformabilitat per als nivells involucrats en la fonamentació 
considerats són els que recull la Taula 12. 
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Taula 12. Paràmetres geotècnics considerats en el càlcul de la 
tensió admissible per a la opció B. 

Nivell 
geotècnic

Resistència 
al tall no 

drenada, c u

Angle de 
fregament 
intern, φ '

Mòdul de 
deformació 
elàstic, E '

Coeficient 
de Poisson, 

ν '
N-1 0,9 kp/cm2 - 100 kp/cm2 0,33

N-4 - 33º 176 kp/cm2 0,33

 

Com s’ha comentat anteriorment, l’estratigrafia considerada en els càlculs correspon a la 
que s’estima que posseirà major probabilitat d’existir a la zona d’implantació. Per tal de que els 
valors de la tensió admissible indicats en aquest apartat siguin vàlids, caldrà verificar que 
l’estratigrafia definitiva coincideixi amb la considerada als càlculs. 

El valor de la resistència al tall en condicions no drenades, cu, ha estat deduït a partir del 
resultat de l’assaig de compressió simple, qc, al que ha estat sotmesa una de les mostres del nivell 
N-1 i mitjançant la relació qc=2·cu. El valor del mòdul elàstic, E’, d’aquest nivell s’ha estimat a partir 
de la relació proposada per F.G. Butler (1974) i disponible a J.A. Giménez Salas ‘Geotecnia y 
Cimientos Vol. II’ (1981): 

E’=130·cu 

Aquest valor ha estat contrastat amb els paràmetres proposats a la bibliografia tècnica 
disponible per aquests tipus de sòls. 

Pel què fa al nivell N-4, el valor del mòdul elàstic, s’ha estimat mitjançant la correlació per 
sorres i graves disponible a Bowles, J.E., (1997): 

E’=600·(N55+6)+2000 

Seguint les propostes del mateix autor, l’índex estandarditzat al 55% de l’energia (N55) s’ha 
determinat a partir de la relació N55=N70·70/55. 

El valor del mòdul obtingut ha estat contrastat amb els rangs proposats a la bibliografia 
tècnica disponible per aquests tipus de sòls. 

L'excavació necessària per a la fonamentació donarà lloc a una sobreconsolidació del nivell 
de fonamentació N-4, sobretot en el cas de les lloses i a les zones més properes al pla de 
recolzament. Per tal d’introduir aquest efecte en el càlcul dels assentaments s'ha determinat la 
distribució del rati de sobreconsolidació (Overconsolidation ratio, OCR) generat per a l'excavació 
prevista. El valor del mòdul de deformació del nivell N-4 sobreconsolidat s’ha estimat a partir del 
corresponent al mateix material normalment consolidat després de multiplicant-lo per l'arrel 
quadrada de l'índex OCR, tal i com s’indica també a Bowles, J.E. (1997). 

Els valors de la tensió admissible i de l’assentament induït per aquesta en funció de la 
dimensió i geometria de les sabates aïllades es mostren a la Taula 13. 
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Taula 13. Valor de la tensió admissible en funció de les dimensions 
de les sabates. 

Sabates 
quadrades

Sabates 
circulars

Ample de la 
fonamentació, 

B

Diàmetre de la 
fonamentació, 

D

Profunditat 
excavació, 

H excav

Tensió 
admissible, 

s adm

Assentament 
induït,    
s induït

2 m 2,2 m 3 m 2,2 kp/cm2 25,2 mm

3 m 3,4 m 3 m 1,5 kp/cm2 25,2 mm

Geometria fonamentació

 

Pel què fa a les lloses, s’ha determinat el valor mig de tensió que aplicada de forma 
uniforme dóna lloc a un assentament màxim de 60 mm per a diferents dimensions de 
fonamentació (veure Taula 14). S’ha de considerar aquests valors com a la tensió mitjana 
màxima. No obstant, la tensió admissible pot ser significativament superior, en funció de la 
concentració tensional existent sota la llosa. Com a referència, en aquest cas, es poden adoptar 
els valors tensió admissible de la Taula 13, corresponents a les sabates de menor dimensió. 

Taula 14. Valor de la tensió mitjana admissible en funció de les 
dimensions de les lloses. 

Sabates 
quadrades

Sabates 
circulars

Ample de la 
fonamentació, 

B

Diàmetre de la 
fonamentació, 

D

Profunditat 
excavació, 

H excav

Tensió 
admissible, 

s adm

Assentament 
induït,    
s induït

10 m 11,3 m 3 m 1,2 kp/cm2 60,0 mm

20 m 22,6 m 3 m 0,6 kp/cm2 60,0 mm

30 m 33,8 m 3 m 0,5 kp/cm2 60,0 mm

Geometria fonamentació

 

4.2.2. Coeficient de balast 

El paràmetre bàsic per al dimensionament estructural de les fonamentacions tipus llosa és 
el coeficient de balast vertical (kv), que depèn de l’àrea carregada i de la rigidesa de la mateixa 
fonamentació. 

Aquest paràmetre s’ha obtingut  a partir de la definició clàssica de Terzaghi (1955): 

δ
q

kv =  [6] 

Essent, 

vk = Coeficient de balast vertical 

q = Càrrega mitjana transmesa al terreny 

δ = Assentament obtingut quan s’aplica la càrrega q  
 

El coeficient de balast vertical obtingut s’ha convertit al coeficient de balast vertical 

equivalent a una placa de 30 cm de diàmetre ( 30,vk ), mitjançant l’expressió proposada a Bowles, 
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J.E. (1997; equació (9-8), p. 503). 

Tenint en compte que els resultats obtinguts (veure Taula 13), resulta: 

kv,30= 8,4 kp/cm3 
 

4.3. ESTUDI DE LES EXCAVACIONS 

4.3.1. Excavabilitat del terreny 

En funció dels resultats obtinguts durant els treballs de reconeixement, es consideren 
suficients els mitjans mecànics convencionals (retroexcavadora) per a l’execució de les 
excavacions previstes. 

4.3.2. Estabilitat de les excavacions 

Atenent a la configuració estratigràfica considerada en el càlcul de la tensió admissible, els 
materials que es veuran involucrats amb les excavacions pertanyen majoritàriament al nivell N-0 
de reblerts antròpics. En aquest sentit, es proposa adoptar una inclinació màxima de 3H:2V. De 
totes maneres, atenent a la heterogeneïtat característica d’aquest tipus de material, es recomana 
el control i vigilància del talús en previsió de possibles inestabilitats de petit volum. 

En cas que, per limitacions d’espai, no fos possible l’execució del talús proposat, es podria 
plantejar l’ús de palplanxes per a la contenció temporal del terreny excavat. En aquest cas, per al 
seu disseny, caldria considerar els paràmetres d’empenta que es mostren a la Taula 15. 

Taula 15. Paràmetres resistents a utilitzar per al càlcul de 
l’empenta. 

Nivell geotècnic
Pes 

específic
Cohesió

Angle de 
fregament 

intern
N-0 (reblerts antròpics) 1,9 g/cm3 0,00 kp/cm2 26º

N-1 (argila) 2,0 g/cm3 0,20 kp/cm2 27º

N-4 (grava i sorra) 2,2 g/cm3 0,00 kp/cm2 33º  
 

Els paràmetres geotècnics corresponents als nivells N-0 i N-4 són han estat estimats 
segons la metodologia exposada en l’apartat 4.2.1 del present Informe. Pel què fa al nivell N-1, 
aquests paràmetres han estat estimats a partir dels valors proposats a la bibliografia tècnica 
disponible en base als resultats dels assaigs d’identificació i estat (anàlisis granulomètriques, límits 
d’Atterberg, etc.) obtinguts al laboratori. 

El gruix de cadascun dels nivells geotècnics es pot consultat al perfil geològic-geotècnic que 
es presenta a l’Annex A-1: PLÀNOLS. 
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4.4. AGRESSIVITAT AL FORMIGÓ 

Per a determinar l’agressivitat del terreny al formigó, s’han efectuat dos tipus d’assaigs: 

- Contingut qualitatiu de sulfats solubles als sòls 

- Determinació de l’acidesa Baumann-Gully 

Els resultats de les mostres de sòl analitzades per als diferents nivells detectats, ens 
permeten classificar-les com a no agressives al formigó, segons els llindars estructurals de la 
instrucció estructural EHE/08 (Instrucción de Hormigón Estructural). 

4.5. ACCIONS SÍSMIQUES 

Segons la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 (Parte general y edificación), 
Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre, el terme municipal de Botarell, tal i com es mostra al 
mapa de perillositat sísmica exposat a continuació, posseeix una acceleració sísmica bàsica de 
0,04·g. 

L’acceleració sísmica de càlcul s’obté a partir de l’acceleració sísmica bàsica una vegada 
corregida mitjançant un coeficient de risc (veure expressió [1]), que depèn del període de vida de la 
construcció, i un coeficient d’amplificació del terreny, que està en funció de la velocitat de 
propagació de les ondes sísmiques a través d’aquest. 

bc aSa ⋅⋅= ρ  [1] 

On, 

ca =Acceleració sísmica de càlcul. 

ba =Acceleració sísmica bàsica. 

ρ =Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de que s’excedeixi 

ca en el període de vida per al que es projecta la construcció. 

 Pren  els següents valors: 

 
⎩
⎨
⎧

=
especial aimportàncid' onsconstrucci a per   31

normal aimportàncid' onsconstrucci a per   01

,

,
ρ  

S =Coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor: 
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Essent C el coeficient de terreny, que depèn de les característiques geotècniques dels 
materials i s’obté com una mitja ponderada pel gruix entre els coeficients corresponents 
als nivells geotècnics existents en els 30 m sota la cimentació. La Taula 16 mostra els 
valors que pot prendre aquest coeficient. En aquest cas, i tenint en compte el 
reconeixement realitzat, es considerarà tots els nivells naturals (N-1, N-2, N-3 i N-4) 
reconeguts com a terrenys tipus III, per tant, es proposa un C=1,6. 
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Taula 16. Coeficients del terreny per al càlcul de l’acceleració sísmica de càlcul. 

Tipus de terreny Descripció Coeficient C

I Roca compacta, sòl cimentat o granular dens. Velocitat v s > 750 m/s 1

II
Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. Velocitat  

750 m/s > v s > 400 m/s 1,3

III
Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma a 

molt ferma. Velocitat 400 m/s > v s  > 200 m/s  1,6

IV Sòl granular fluix, o sòl cohesiu tou. Velocitat 200 m/s < v s 2

 

 
Figura 7. Mapa de perillositat sísmica d’Espanya segons la NCSE-02. 
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Montcada i Reixac, març de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sign.: Paqui Muñoz Llavero     Sign.: Anna Berenguer Canet 
Geòloga       Enginyera Geòloga 
Àrea Geotècnia       Responsable Àrea Geotècnia  
GEOPAYMA, S.A.U.      GEOPAYMA, S.A.U. 

 

 

 

 

 

 

Sign.: J. Ignacio Ortega Portela 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Director Tècnic 
GEOPAYMA, S.A.U. 



AAANNNNNNEEEXXXEEESSS



AAA---111:::   
PPLLÀÀNNOOLLSS..  









AAA---222:::   
RREEGGIISSTTRREE  DDEELL  SSOONNDDEEIIGG  MMEECCÀÀNNIICC..  



R
E

S
U

L
T

A
T

 (
m

/s
)

OBRA:

PETICIONARI:

SITUACIÓ:

SONDEIG nº:

REFERÈNCIA:

MÀQUINA:

SONDISTA:
SUPERVISIÓ:

DATA D'INICI:

DATA FINAL:

LONGITUT: m

COORDENADES

X:
Y:

Z:

S
IS

T
. P

E
R

F
O

R
A

C
IÓ

D
IÀ

M
E

T
R

E
 -

 B
A

T
E

R
IA

P
R

O
F

U
N

D
IT

A
T

 (
m

)

LITOLOGIA DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

N
IV

E
L

L
 F

R
E

À
T

IC
 (

m
)

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

MOSTRES /

T
IP

U
S

P
R

O
F

U
N

D
IT

A
T

R
E

S
U

L
T

A
T

CLAUS: R - Rotació

P - Percussió

RP - Rotopercussió

E - Revestiment

SPT - Penetració Estàndard

MI - Mostra Inalterada

MA - Mostra Alterada

TP - Testimoni Parafinat

SH - Shelby

LF - Lefranc

LG - Lugeon

PR - Pressiòmetre

GRANULOMETRIA

%
 G

R
A

V
E

S

%
 S

O
R

R
E

S

%
 F

IN
S

LÍMITS

D'ATTERBERG

L
. L

ÍQ
U

ID

L
.P

L
À

S
T

IC

I.P
L

A
S

T
IC

IT
A

T

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
U

.S
.C

.S
.

(%)

PERMEAB.

H
U

M
IT

A
T

 N
A

T
U

R
A

L
 (

%
)

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

DENSITAT

(g/cm3)

A
P

A
R

E
N

T

S
E

C
A C

O
M

P
R

E
S

S
IÓ

S
IM

P
L

E
 (

K
g

/c
m

2)

T.DIRECTE

C
O

H
E

S
IÓ

 (
K

g
/c

m
2)

À
N

G
. F

R
E

G
. (

º)

EDÒMETRE

C
O

E
F

.C
O

M
P

. (
C

c)

C
O

E
F

.IN
F

L
A

M
. (

C
s)

IN
F

L
A

M
E

N
T

 L
L

IU
R

E
 (

%
) ASSAJOS

S
U

L
F

A
T

S
 (

m
g

/K
g

)

C
A

R
B

O
N

A
T

S
 (

%
)

M
.O

R
G

À
N

IC
A

 (
%

)

ALTRES ASSAJOS

QUÍMICS

C
O

T
A

 (
m

)

FULL 1 de 2

ANÀLISIS D'AIGUA: pH =

Residu Sec = mg/l

Magnesi = mg/l

Amoni = mg/l

Sulfats = mg/Kg

CO2 = mg/l

Clorurs = mg/l

Nitrats = mg/l

Calci = mg/l

Sulfurs = mg/l

AGRESSIVITAT DE L'AIGUA =

0 100

OBSERVACIONS

TRIAXIAL

w - Corona Widia

d - Corona Diamant

B - Bateria Simple

T - Bateria Doble

S.P.T.

PRESIÒM.

T
IP

U
S

 I 
P

R
O

F
U

N
D

IT
A

T

P
R

O
F

U
N

D
IT

A
T

M
. P

R
E

S
IO

M
È

T
R

IC

(K
g

/c
m

2
)

Augmenta el contingut de sorra a
sorrenca i apareixen indicis de grava

REBLERT: Argila llimosa marró amb
 una mica de sorra.

Argila sorrenca marró amb una mica
 de grava.

Grava sorrenca marró amb bastant
argila.

Argila llimosa marró amb bastant
sorra i grava.

Sorra argilosa marró amb bastant
grava.

Grava marró amb bastant argila i
na mica de sorra

17,9

18,5

18,7

Estació Depuradora d'Aigües Residuals

PROSER

Botarell

S-1

B10-MCL-3

TP-50

Ibán Guillen

Paqui Muñoz

01/02/10

02/02/10

12,00

000.000,000

0.000.000,000

0.000,000

1,2

1,8

5,7

7,0

9,7

SPT

MI

SPT

29

23

22

42,2

22,6

33,2

38,2

25,9

33,5

19,6

51,5

33,3

21,5

26,0

25,7

3,6

7,5

7,0

SM

CL

SM-SC

15,6 2,15 1,86 1,76

EXE Assaig d'acidesa
Baumann-Gully: 5,84
ml/kg

00

000

000

000

0000

000

0000

0000

0000

000

NO AGRESIVA/DÉBIL/MEDIA/FUERTE



R
E

S
U

L
T

A
T

 (
m

/s
)

OBRA:

PETICIONARI:

SITUACIÓ:

SONDEIG nº:

REFERÈNCIA:

MÀQUINA:

SONDISTA:
SUPERVISIÓ:

DATA D'INICI:

DATA FINAL:

LONGITUT: m

COORDENADES

X:
Y:

Z:

S
IS

T
. P

E
R

F
O

R
A

C
IÓ

D
IÀ

M
E

T
R

E
 -

 B
A

T
E

R
IA

P
R

O
F

U
N

D
IT

A
T

 (
m

)

LITOLOGIA DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

N
IV

E
L

L
 F

R
E

À
T

IC
 (

m
)

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

MOSTRES /

T
IP

U
S

P
R

O
F

U
N

D
IT

A
T

R
E

S
U

L
T

A
T

CLAUS: R - Rotació

P - Percussió

RP - Rotopercussió

E - Revestiment

SPT - Penetració Estàndard

MI - Mostra Inalterada

MA - Mostra Alterada

TP - Testimoni Parafinat

SH - Shelby

LF - Lefranc

LG - Lugeon

PR - Pressiòmetre

GRANULOMETRIA

%
 G

R
A

V
E

S

%
 S

O
R

R
E

S

%
 F

IN
S

LÍMITS

D'ATTERBERG

L
. L

ÍQ
U

ID

L
.P

L
À

S
T

IC

I.P
L

A
S

T
IC

IT
A

T

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
U

.S
.C

.S
.

(%)

PERMEAB.

H
U

M
IT

A
T

 N
A

T
U

R
A

L
 (

%
)

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

DENSITAT

(g/cm3)

A
P

A
R

E
N

T

S
E

C
A C

O
M

P
R

E
S

S
IÓ

S
IM

P
L

E
 (

K
g

/c
m

2)

T.DIRECTE

C
O

H
E

S
IÓ

 (
K

g
/c

m
2)

À
N

G
. F

R
E

G
. (

º)

EDÒMETRE

C
O

E
F

.C
O

M
P

. (
C

c)

C
O

E
F

.IN
F

L
A

M
. (

C
s)

IN
F

L
A

M
E

N
T

 L
L

IU
R

E
 (

%
) ASSAJOS

S
U

L
F

A
T

S
 (

m
g

/K
g

)

C
A

R
B

O
N

A
T

S
 (

%
)

M
.O

R
G

À
N

IC
A

 (
%

)

ALTRES ASSAJOS

QUÍMICS

C
O

T
A

 (
m

)

FULL 2 de 2

ANÀLISIS D'AIGUA: pH =

Residu Sec = mg/l

Magnesi = mg/l

Amoni = mg/l

Sulfats = mg/Kg

CO2 = mg/l

Clorurs = mg/l

Nitrats = mg/l

Calci = mg/l

Sulfurs = mg/l

AGRESSIVITAT DE L'AIGUA =

0 100

OBSERVACIONS

TRIAXIAL

w - Corona Widia

d - Corona Diamant

B - Bateria Simple

T - Bateria Doble

S.P.T.

PRESIÒM.

T
IP

U
S

 I 
P

R
O

F
U

N
D

IT
A

T

P
R

O
F

U
N

D
IT

A
T

M
. P

R
E

S
IO

M
È

T
R

IC

(K
g

/c
m

2
)

Disminueix el contingut d'argila a
indicis i augmenta el de sorra a
bastant

una mica de sorra.

Final del sondeig.

Estació Depuradora d'Aigües Residuals

PROSER

Botarell

S-1

B10-MCL-3

TP-50

Ibán Guillen

Paqui Muñoz

01/02/10

02/02/10

12,00

000.000,000

0.000.000,000

0.000,000

12,0

00

000

000

000

0000

000

0000

0000

0000

000

NO AGRESIVA/DÉBIL/MEDIA/FUERTE



AAA---333:::   
RREEGGIISSTTRREE  DDEE  LLEESS  CCAALLEESS  MMEECCÀÀNNIIQQUUEESS..  



R
es

u
lt

at
 (

m
/s

)

OBRA:

PETICIONARI:

SITUACIÓ: CALA nº:

REFERÈNCIA:

MÀQUINA:

SUPERVISIÓ:

DATA D'INICI:

DATA FINAL:

LONGITUD: mCOORDENADES

X:

Y:

Z:

S
IS

T
. P

E
R

F
O

R
A

C
IÓ

D
ià

m
et

re
-B

at
er

ia

P
R

O
F

U
N

D
IT

A
T

 (
m

)

LITOLOGIA DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

N
IV

E
L

L
 F

R
E

À
T

IC
 (

m
)

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

M0STRES /

T
IP

U
S

P
ro

fu
n

d
it

at

R
es

u
lt

at

CLAUS: R - Rotació

P - Percussió

RP - Rotopercussió

E - Revestiment

SPT - Penetració Estàndard

MI - Mostra Inalterada

MA - Mostra Alterada

TP - Testimino Parafinat

SH - Shelby

LF - Lefranc

LG - Lugeon

PR - Pressiòmetre

GRANULOMETRIA

%
 G

ra
ve

s

%
 S

o
rr

es

%
 F

in
s

LÍMITS

ATTERBERG

L
. L

ÍQ
U

ID

L
.P

L
À

S
T

IC

I.P
L

A
S

T
IC

IT
A

T

C
L

A
S

S
IF

IC
A

C
IÓ

U
.S

.C
.S

.

(%)

PERMEAB.

Ín
d

ex
 C

o
l·l

ap
se

0

-1

-2

-3

-4

H
u

m
it

at
 n

at
u

ra
l %

ÍN
D

E
X

 C
.B

.R
.

95
%

C
B

R
 / 

%
in

fl
am

PROCTOR

D
en

s.
 m

àx
 (

g
r/

cm
3)

H
u

m
it

at
 ò

p
ti

m
a 

%

EDÒMETRE

C
O

E
F

.C
O

M
P

. (
C

c)

C
O

E
F

.IN
F

L
A

M
. (

C
s)

In
fl

am
en

t 
lli

u
re

 (
%

)

ASSAIGS

S
U

L
F

A
T

S
 (

m
g

/K
g

)

S
A

L
S

 S
O

L
U

B
L

E
S

 (
%

)

M
.O

R
G

À
N

IC
A

 (
%

)

Altres assaigs

QUÍMICS

C
O

T
A

 (
m

)

PÀG. 1 de 1

ANÀLISI D'AIGUA: pH =

Residu Sec = mg/l

Magnesi = mg/l

Amoni = mg/l

Sulfats = mg/Kg

CO2 = mg/l

Clorurs = mg/l

Nitrats = mg/l

Calci = mg/l

Sulfurs = mg/l

AGRESSIVITAT AIGUA=

0 100

(% que pasa)

OBSERVACIONS

MODIFICAT

w - Corona Widia

d - Corona Diamant

B - Bateria Simple

T - Bateria Doble

S.P.T.

PRESIÒM.
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Argila llimosa marró vermellós.

Llim argilós marró clar amb una mica
 de sorra i indicis de grava.

Llim marró clar amb bastant sorra i
una mica de grava, amb algún nòdul
 carbonatat.

Final de la cala a 3,30 m.

17,2

18,4

E.G. EDAR Botarell

PROSER

Botarell C-1

B10-MCL-3

Retroexcavadora

Paqui Muñoz

08/02/10

08/02/10

3,30

000.000,000

0.000.000,000

0.000,000

1,0

2,0

3,3

MA

MA*

8,4

14,2

18,6

26,5

73,0

59,5

24,9

23,8

7,7

5,4

CL

ML-CL

0,23 12/0,89 2,01 10,3 0,31 0,09 0,22

*En bolsa

Cont. en guixos: 0,0 %

Proctor Normal:
Dens. Màx.: 1,87
g/cm3
Humitat opt.: 12,7 %

00

000

000

000

0000

000

0000

0000

0000

000

NO AGRESIVA/DÉBIL/MEDIA/FUERTE
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SITUACIÓ: CALA nº:

REFERÈNCIA:
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SUPERVISIÓ:

DATA D'INICI:

DATA FINAL:

LONGITUD: mCOORDENADES

X:
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CLAUS: R - Rotació

P - Percussió

RP - Rotopercussió

E - Revestiment

SPT - Penetració Estàndard

MI - Mostra Inalterada

MA - Mostra Alterada

TP - Testimino Parafinat

SH - Shelby

LF - Lefranc

LG - Lugeon

PR - Pressiòmetre
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PÀG. 1 de 1

ANÀLISI D'AIGUA: pH =

Residu Sec = mg/l

Magnesi = mg/l

Amoni = mg/l

Sulfats = mg/Kg

CO2 = mg/l

Clorurs = mg/l

Nitrats = mg/l

Calci = mg/l

Sulfurs = mg/l

AGRESSIVITAT AIGUA=

0 100

(% que pasa)

OBSERVACIONS

MODIFICAT

w - Corona Widia

d - Corona Diamant

B - Bateria Simple

T - Bateria Doble

S.P.T.

PRESIÒM.

T
ip

u
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ro
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Disminueix el contingut d'argila a
indicis

Argila llimosa marró.

Grava sorrenca marró una mica
vermellós amb bastant argila.

Final de la cala a 3,20 m.

19,8

E.G. EDAR Botarell

PROSER

Botarell C-2

B10-MCL-3

Retroexcavadora

Paqui Muñoz

08/02/10

08/02/10

3,20

000.000,000

0.000.000,000

0.000,000

0,3

3,2

MA 56,0 36,0 8,0 28,0 8,2 SP-SC 0,14 39,7/0,11 2,13 7,7 0,03 0,10 0,13

Cont. en guixos: 0,0 %

Proctor Normal:
Dens. Màx.: 1,99
g/cm3
Humitat opt.: 9,9 %

00

000

000

000

0000

000

0000

0000

0000

000

NO AGRESIVA/DÉBIL/MEDIA/FUERTE
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PETICIONARIO: Empresa: GEOPAYMA,S.A.U.

Dirección: Pol. Ind. La Ferrería
Avda. La Ferrería, 28
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)

Sr./Sra.: OFICINA TÉCNICA

CLIENTE: Empresa: PROSER,S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS. S.A.) (A-28398238)

Domicilio: C/ Balmes 268-270, 1ª Pl.
08006 Barcelona

Sr./Sra.: Araceli Martínez

DENOMINACIÓN:

ESTUDI GEOTÈCNIC PER LA FUTURA EDAR A BOTARELL

 

Nº de Informe: B0404-C434-10 Fecha de emisión:

TRABAJO/S REALIZADO/S: Fecha de inicio de los trabajos:
Fecha de finalización de los trabajos:

X SONDEOS DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO

X ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA

X CALICATAS DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO

ENSAYO/S REALIZADO/S: Según hojas adjuntas.

* El presente informe se compone de páginas incluidas portada y contraportada.

Los ensayos son efectuados siguiendo la normativa correspondiente, directamente sobre los materiales u objetos ensayados y pertenecientes a muestras tomadas "in situ" o remitidas al laboratorio,
sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y aplicación de procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren exclusivamente a la
muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS, ENSAYOS Y PRUEBAS IN SITU DE SUELOS (GTC)

Los resultados se consideran como propiedad del Cliente y, sin autorización previa, GEOPAYMA se abstendrá de comunicarlos a un tercero. GEOPAYMA no se hace responsable, en ningún caso,
de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento
de GEOPAYMA, debiendo reflejarse en ella íntegramente todos los resultados obtenidos en los ensayos.

ACTAS DE ENSAYO

1-feb-10

22-feb-10

El presente Informe contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados, ajustándose a las directrices marcadas por la Norma UNE 66.803/89 "Informe
Técnico. Presentación de los resultados de los ensayos".

9

18-feb-10
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RESUMEN DE TRABAJOS
PETICIONARIO: GEOPAYMA,S.A.U.
CLIENTE: PROSER,S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS. S.A.) (A-28398238)
DENOMINACIÓN: ESTUDI GEOTÈCNIC PER LA FUTURA EDAR A BOTARELL

Nº. DE INFORME: B0404-C434-10

PROSPECCIÓN C-1 C-2 P-1 P-2 S-1

TIPO CALICATA CALICATA PENETR. PENETR. SONDEO

SITUACIÓN VER PLANO VER PLANO VER PLANO VER PLANO VER PLANO

X

COORDENADAS Y

Z

METODOLOGÍA DE TRABAJO CALICATA CALICATA DPSH DPSH SONDEO

RETROEX. RETROEX. AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO T. CONTINUO

FECHA DE Inicial 8-feb-10 8-feb-10 18-feb-10 18-feb-10 1-feb-10

EJECUCIÓN Final 8-feb-10 8-feb-10 2-feb-10

PROFUNDIDAD DE LA PROSPECCIÓN, m 3.30 3.20 7.40 8.60 12.00

CAJAS Número 4

PORTATESTIGOS Tipo CARTÓN

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO, m

Diámetro PVC, mm

PIEZÓMETRO Lontigud

ABIERTO Tapa metálica

Pent. estándar SPT 2

Permeab. LEFRANC

Permeab. LUGEON

Ensayo de bombeo

ENSAYOS

REALIZADOS

IN SITU

MI 1

SH

SHC

SHP

BL

MUESTRAS TP

TOMADAS TR

IN SITU MR 2 1

(ver leyenda H2O

en actas)

ÁNGULO INCLINACIÓN SONDEO, º

DIÁMETRO Inicial, mm 101

SONDEO Final, mm 101

CORONA DE Widia, m 12.00

PERFORACIÓN Diamante, m

TUBERÍA DE REVESTIMIENTO, m

Batería tipo B, m 12.00

Batería tipo T, m

Batería tipo TT, m

UTENSILIO DE Batería tipo TA, m

PERFORACIÓN Batería tipo TTA, m

/ EXCAVACIÓN Hélice, m

(ver leyenda Rotopercusión, m

en actas) Pala mecánica, m 3.30 3.20

Martillo neumát., m

Página 2 de 9



Hoja 1 de 1

DATOS GENERALES:
CLIENTE: PROSER,S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS. S.A.) (A-28398238)

DENOMINACIÓN: ESTUDI GEOTÈCNIC PER LA FUTURA EDAR A BOTARELL

PLANO DE SITUACIÓN:

OPERADOR: INFORME Nº: B0404-C434-10

PLANO DE SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PG A-2 / 2005
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Calicata C-1 Hoja 1 de 1

DATOS GENERALES:
CLIENTE: PROSER,S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS. S.A.) (A-28398238)

DENOMINACIÓN: ESTUDI GEOTÈCNIC PER LA FUTURA EDAR A BOTARELL

DATOS DE LA CALICATA:
EQUIPO UTILIZADO:

SISTEMA EXCAV.:
SITUACIÓN:

PROFUNDIDAD (m): 3.30

ÁNG. INCLINACIÓN, º: FECHA DE INICIO: FECHA FINAL:

CAJAS TESTIGUERAS: CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN: ENSAYOS Y MUESTRAS IN SITU:
Total utilizado: PROFUNDIDAD ø TIPO TIPO ø PROFUNDIDAD TIPO

Tipo: m SONDEO DE DE REVES- m MUESTRA

superior inferior mm UTENSILIO CABEZA TIMIENTO superior inferior ENSAYO

TUBERÍA DE P.V.C.: 0.00 3.30 EX pm 1.40 1.50 MR

Diámetro, mm: 2.50 2.60 MR

Longitud, m:
Tapa metálica:

NIVEL FREÁTICO:
Profundidad, m:

Fecha:

Tipo utensilio (XP P94-202):

B Batería simple

T Batería doble

TT batería triple

TA Bat. doble avanzado

TTA Bat. triple avanzado

RP Rotopercusión

H Hélice

EX Excavadora

Tipo de cabeza:
w widia

d diamante

pm pala mecánica

mn martillo neumático

Tipo de ensayo:

SPT P. estándar (UNE 103800/92)

LF Permeabilidad Lefranc

LG Permeabilidad Lugeon

EB Ensayo de bombeo

Tipo de muestra (XP P94-202):

MI Tomamuestras pared gruesa

SH Tomamuestras Shelby

SHC Tom. Shelby con camisa

SHP T. pared delg. y pistón fijo

BL M. en bloque (UNE 7371/75)

TP Testigo parafinado

TR Testigo representativo

MR Muestra representativa (suelta)

H2O Muestra agua (Anejo 5 EHE-98)

OBSERVACIONES:

OPERADOR: INFORME Nº: B0404-C434-10

RESULTADOS

Área Acreditación

GTCUNE 7371/75
GEOTECNIA: EJECUCIÓN DE CALICATAS Y TOMA DE MUESTRAS

RETROEXCAVADORA

RETROEXCAVADORA CON PALA MECÁNICA

8-feb-10 8-feb-10
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Calicata C-2 Hoja 1 de 1

DATOS GENERALES:
CLIENTE: PROSER,S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS. S.A.) (A-28398238)

DENOMINACIÓN: ESTUDI GEOTÈCNIC PER LA FUTURA EDAR A BOTARELL

DATOS DE LA CALICATA:
EQUIPO UTILIZADO:

SISTEMA EXCAV.:
SITUACIÓN:

PROFUNDIDAD (m): 3.20

ÁNG. INCLINACIÓN, º: FECHA DE INICIO: FECHA FINAL:

CAJAS TESTIGUERAS: CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN: ENSAYOS Y MUESTRAS IN SITU:
Total utilizado: PROFUNDIDAD ø TIPO TIPO ø PROFUNDIDAD TIPO

Tipo: m SONDEO DE DE REVES- m MUESTRA

superior inferior mm UTENSILIO CABEZA TIMIENTO superior inferior ENSAYO

TUBERÍA DE P.V.C.: 0.00 3.20 EX pm 2.00 2.10 MR

Diámetro, mm:
Longitud, m:

Tapa metálica:

NIVEL FREÁTICO:
Profundidad, m:

Fecha:

Tipo utensilio (XP P94-202):

B Batería simple

T Batería doble

TT batería triple

TA Bat. doble avanzado

TTA Bat. triple avanzado

RP Rotopercusión

H Hélice

EX Excavadora

Tipo de cabeza:
w widia

d diamante

pm pala mecánica

mn martillo neumático

Tipo de ensayo:

SPT P. estándar (UNE 103800/92)

LF Permeabilidad Lefranc

LG Permeabilidad Lugeon

EB Ensayo de bombeo

Tipo de muestra (XP P94-202):

MI Tomamuestras pared gruesa

SH Tomamuestras Shelby

SHC Tom. Shelby con camisa

SHP T. pared delg. y pistón fijo

BL M. en bloque (UNE 7371/75)

TP Testigo parafinado

TR Testigo representativo

MR Muestra representativa (suelta)

H2O Muestra agua (Anejo 5 EHE-98)

OBSERVACIONES:

OPERADOR: INFORME Nº: B0404-C434-10

RESULTADOS

Área Acreditación

GTCUNE 7371/75
GEOTECNIA: EJECUCIÓN DE CALICATAS Y TOMA DE MUESTRAS

RETROEXCAVADORA

RETROEXCAVADORA CON PALA MECÁNICA

8-feb-10 8-feb-10
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Prueba P-1 Hoja 1 de 1

DATOS GENERALES:
CLIENTE: PROSER,S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS. S.A.) (A-28398238)

DENOMINACIÓN: ESTUDI GEOTÈCNIC PER LA FUTURA EDAR A BOTARELL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRUEBA P-1: EQUIPO EMPLEADO:
TIPO:

CÓDIGO: FECHA CALIBRACIÓN:

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:

DATOS DE LA PRUEBA P-1:

FECHA:
LONGITUD (m):

0.2 6 5.2 14
0.4 5 5.4 15
0.6 5 5.6 21
0.8 6 5.8 25
1 6 6 24

1.2 7 6.2 19
1.4 12 6.4 18
1.6 19 6.6 20
1.8 22 6.8 18
2 16 7 23

2.2 15 7.2 39
2.4 17 7.4 100
2.6 17
2.8 19
3 22

3.2 21
3.4 14
3.6 19
3.8 18
4 14

4.2 14
4.4 15
4.6 20
4.8 14
5 15
P: Profundidad en metros

N: Número de golpes/ 20 cm

OBSERVACIONES:
RECHAZO A 7.40 METROS.

OPERADOR: DMJ INFORME Nº: B0404-C434-10

m

PERDIDO

PENETRÓMETRO TECOINSA 3.10 PDP
0 0-ene-00

VARILLA CONO

P P N PN N NP P N P NP PNN

ENSAYO Altura de caida TipoÁrea nonimalLongitud Diámetro Masa

20

TIPO DE DISPOSITIVO DE GOLPEO

m

DPSH 0.75 63.5

Masa
kg cm2kgmm

1 33 8

Área Acreditación

GTCUNE 103-801-94
PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA - DPSH

18-feb-10
7.40

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 20 40 60 80 100 120
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Prueba P-2 Hoja 1 de 1

DATOS GENERALES:
CLIENTE: PROSER,S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS. S.A.) (A-28398238)

DENOMINACIÓN: ESTUDI GEOTÈCNIC PER LA FUTURA EDAR A BOTARELL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRUEBA P-2: EQUIPO EMPLEADO:
TIPO:

CÓDIGO: FECHA CALIBRACIÓN:

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:

DATOS DE LA PRUEBA P-2:

FECHA:
LONGITUD (m):

0.2 7 5.2 8
0.4 6 5.4 9
0.6 13 5.6 8
0.8 14 5.8 11
1 15 6 22

1.2 18 6.2 35
1.4 18 6.4 13
1.6 23 6.6 9
1.8 38 6.8 11
2 34 7 11

2.2 32 7.2 11
2.4 25 7.4 22
2.6 31 7.6 37
2.8 36 7.8 39
3 32 8 42

3.2 22 8.2 47
3.4 21 8.4 63
3.6 26 8.6 100
3.8 25
4 27

4.2 25
4.4 12
4.6 13
4.8 12
5 14
P: Profundidad en metros

N: Número de golpes/ 20 cm

OBSERVACIONES:
RECHAZO A 8.6 METROS.

OPERADOR: INFORME Nº: B0404-C434-10

m

PERDIDO

PENETRÓMETRO TECOINSA 3.10 PDP
0 0-ene-00

VARILLA CONO

P P N PN N NP P N P NP PNN

ENSAYO Altura de caida TipoÁrea nonimalLongitud Diámetro Masa

20

TIPO DE DISPOSITIVO DE GOLPEO

m

DPSH 0.75 63.5

Masa
kg cm2kgmm

1 33 8

Área Acreditación

GTCUNE 103-801-94
PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA - DPSH

18-feb-10
8.60

0
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3

4

5

6

7

8

9

10

0 20 40 60 80 100 120
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Sondeo S-1 Hoja 1 de 1

DATOS GENERALES:
CLIENTE: PROSER,S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS. S.A.) (A-28398238)

DENOMINACIÓN: ESTUDI GEOTÈCNIC PER LA FUTURA EDAR A BOTARELL

DATOS DEL SONDEO:
EQUIPO UTILIZADO:

SISTEMA PERF.:
SITUACIÓN:

PROFUNDIDAD (m): 12.00
ÁNG. INCLINACIÓN, º: FECHA DE INICIO: FECHA FINAL:

CAJAS TESTIGUERAS: CARACTERÍSTICAS DE LA PERFORACIÓN: ENSAYOS Y MUESTRAS IN SITU:
Total utilizado: 4 PROFUNDIDAD ø TIPO TIPO ø PROFUNDIDAD TIPO

Tipo: CARTÓN m SONDEO DE DE REVES- m MUESTRA

superior inferior mm BATERÍA CORONA TIMIENTO superior inferior ENSAYO

TUBERÍA DE P.V.C.: 0.00 1.00 101 B w 3.00 3.60 SPT
Diámetro, mm: 1.00 2.00 101 B w 6.00 6.60 MI

Longitud, m: 2.00 3.00 101 B w 9.00 9.60 SPT
Tapa metálica: 3.00 4.00 101 B w

4.00 4.70 101 B w
NIVEL FREÁTICO: 4.70 5.70 101 B w

Profundidad, m: 5.70 6.00 101 B w
Fecha: 6.00 7.50 101 B w

7.50 8.00 101 B w
8.00 8.40 101 B w
8.40 9.00 101 B w
9.00 10.40 101 B w

Tipo utensilio (XP P94-202): 10.40 11.20 101 B w
B Batería simple 11.20 12.00 101 B w
T Batería doble

TT batería triple

TA Bat. doble avanzado

TTA Bat. triple avanzado

RP Rotopercusión

H Hélice

EX Excavadora

Tipo de cabeza:
w widia

d diamante

pm pala mecánica

mn martillo neumático

Tipo de ensayo:

SPT P. estándar (UNE 103800/92)

LF Permeabilidad Lefranc

LG Permeabilidad Lugeon

EB Ensayo de bombeo

Tipo de muestra (XP P94-202):

MI Tomamuestras pared gruesa

SH Tomamuestras Shelby

SHC Tom. Shelby con camisa

SHP T. pared delg. y pistón fijo

BL M. en bloque (UNE 7371/75)

TP Testigo parafinado

TR Testigo representativo

MR Muestra representativa (suelta)

H2O Muestra agua (Anejo 5 EHE-98)

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IGG INFORME Nº: B0404-C434-10

4+10+13+15
11+10+12+15 (N=22)

RESULTADOS

12+15+14+13 (N=29)

Área Acreditación

GTCXP P 94-202
GEOTECNIA: EJECUCIÓN DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU

SONDA TECOINSA TP-50/400 (9045-BJS)

ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTÍNUO

1-feb-10 2-feb-10
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Fecha edición: Nº. Informe:

CLIENTE: PROSER,S.A. (PROYECTOS Y SERVICIOS. S.A.) (A-28398238)
DENOMINACIÓN: ESTUDI GEOTÈCNIC PER LA FUTURA EDAR A BOTARELL

GEOPAYMA, S.A.U.

Laboratorio Acreditado por la Generalitat de Catalunya (18-04-06), de conformidad con el Decret 257/2003
de 21 de octubre sobre la Acreditación de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción, en las siguientes
Áreas Técnicas:

GTL Área de  ensayos de laboratorio de geotecnia.
Número de identificación a efectos registrales: 06162GTL06(B+C)

GTC Área de sondeos, toma de muestras y ensayos 'in situ' para reconocimientos geotécnicos.
Número de identificación a efectos registrales: 06161GTC06(B)

GEOPAYMA, S.A.U. es miembro fundador de la Asociación Catalana de Empresas de Sondeos y Estudios
Geotécnicos (ACESEG)
GEOPAYMA, S.A.U. es miembro de la Asociació de Consultors i Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya
(ACEGAC)

GEOPAYMA, S.A.U. tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado según las siguientes normas
y con los siguientes números de registro (lo que no implica la certificación del presente producto):

GEOPAYMA, S.A.U. GEOPAYMA, S.A.U.
Montcada i Reixac Montcada i Reixac

Fdo. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ Fdo. MAITE CASTELLÀ CASTELLS
Geólogo Geóloga
Director del Laboratorio Responsable Área de Ensayo GTC

TRABAJOS Y ENSAYOS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DE MONTCADA I REIXAC

22/2/2010 B0404-C434-10

ÁREA DE ENSAYO GTC
TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS, ENSAYOS Y PRUEBAS IN SITU DE SUELOS

- UNE-EN-14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requistos con Orientación para su Uso - Certificado nº 584/MA/03/05 (02-03-05)

- OHSAS18001:1999. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Certificado nº 046/SE/06/05 (08-06-05)
- PNE 165010 Ex. Ética. Sistemas de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa - Certificado nº 07/GE/05/05 (25-05-05)

- UNE-EN-9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos - Certificado nº 3572/ER/09/04 (29-09-04)
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PETICIONARIO: Empresa: PROSER

CLIENTE: Empresa: GEOPAYMA S.A.U. (OF. TÉCNICA DELEGACIÓN BARCELONA) (A-62076757)

Domicilio: Avda. Ferrería, 28. Polígono Industrial La Ferrería
8110 MONTCADA I REIXAC
BARCELONA

Sr./Sra.: Ignacio Ortega Portela

DENOMINACIÓN:

Nº de Informe: B0404-500-10 Fecha de emisión:

MATERIAL/ES ENSAYADO/S: SUELO

MUESTRA/S: REMITIDA/S POR EL CLIENTE/PETICIONARIO Fecha de recepción:

Referencia/s del laboratorio:
G10-0369 G10-0370 G10-0371 G10-0490 G10-0491 G10-0492           

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

ENSAYO/S REALIZADO/S: Según hojas adjuntas.

* El presente informe se compone de páginas incluidas portada y contraportada.

02-feb-10

16-feb-10

El presente Informe contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados, ajustándose a las directrices marcadas por la Norma UNE 66.803/89 "Informe
Técnico. Presentación de los resultados de los ensayos".

44

 

Los ensayos son efectuados siguiendo la normativa correspondiente, directamente sobre los materiales u objetos ensayados y pertenecientes a muestras tomadas "in situ" o remitidas al
laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y aplicación de procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren
exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.

E.G. PER A LA FUTURA EDAR A BOTARELL.

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO: ACTAS DE RESULTADOS

Los resultados se consideran como propiedad del Cliente y, sin autorización previa, GEOPAYMA se abstendrá de comunicarlos a un tercero. GEOPAYMA no se hace responsable, en ningún
caso, de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida. No se autoriza su publicación o reproducción sin el
consentimiento de GEOPAYMA, debiendo reflejarse en ella íntegramente todos los resultados obtenidos en los ensayos.
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RESUMEN DE ENSAYOS
PETICIONARIO: PROSER
CLIENTE: GEOPAYMA S.A.U. (OF. TÉCNICA DELEGACIÓN BARCELONA) (A-62076757)
DENOMINACIÓN:

Nº. DE INFORME: B0404-500-10
REFERENCIA DEL LABORATORIO G10-0369 G10-0370 G10-0371 G10-0490 G10-0491 G10-0492
REFERENCIA DEL CLIENTE

SITUACIÓN S-1 S-1 S-1 C-1 C-1 C-2
TIPO DE MUESTRA SPT MI SPT SACO BOLSA SACO
PROFUNDIDAD, m 3-3.6 6-6.6 9-9.6 1.4-1.5 2.15-2.6 2-2.1
CUARTEO MUESTRAS GRAN VOLUMEN SI SI

% pasa # 5 UNE 72.0 80.4 80.2 93.4 87.3 60.1
% pasa # 2 UNE 57.8 77.4 66.8 91.6 85.8 44.0
% pasa # 0.40 UNE 35.0 68.3 47.6 83.9 76.3 14.5

GRANULOMETRIA TAM. % pasa # 0.080 UNE 19.6 51.5 33.3 73.0 59.5 8.0
L. Líquido 21.5 26.0 25.7 24.9 23.8 28.0
L. Plástico 17.9 18.5 18.7 17.2 18.4 19.8

LÍMIITES DE ATT. Índ. de plasticidad 3.6 7.5 7.0 7.7 5.4 8.2
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. SM CL SM-SC CL ML-CL SP-SC

Tipo MODIFICADO MODIFICADO

PROCTOR Dens. máxima, gr/cm3 2.01 2.13
Humedad óptima, % 10.3 7.7
90%, CBR  /  % hinch. 5.8 - 0.86 16.8 - 0.03

ÍNDICE C.B.R. 95%, CBR  /  % hinch. 12 - 0.89 39.7 - 0.11
100%, CBR  /  % hinch. 19 - 0.91 54.8 - 0.2

HUMEDAD NATURAL, % 15.6
DENSIDAD Aparente, gr/cm3 2.15

Seca, gr/cm3 1.86
COMPRESIÓN Resistencia, kp/cm2 1.76
SIMPLE SUELOS Deformación, % 14.85

Remoldeo probeta SI SI
COLAPSO Índ. de colapso, I (%) 0.23 0.14

Pot. porc. colapso, Ic (%) 0.23 0.13
Remoldeo probeta SI SI

HINCHAM. LIBRE Hinchamiento, % 0.31 0.03
Tipo NORMAL NORMAL

PROCTOR Dens. máxima, gr/cm3 1.87 1.99
Humedad óptima, % 12.7 9.9
% SO3 EXENTO

SULFATOS % SO4 EXENTO
mg/kg o mg/l SO3 EXENTO
mg/kg o mg/l SO4 EXENTO

ACIDEZ BAUMANN-GULLY, ml/kg 5.84
MATERIA ORGÁNICA, % 0.22 0.13
SALES SOLUBLES, % 0.09 0.10
CONTENIDO DE YESOS, % SO4Ca.H2O 0.00 0.00
GRADO DE AGRESIVIDAD (EHE) NO AGRESIVO

E.G. PER A LA FUTURA EDAR A BOTARELL.
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Referencia del laboratorio: G10-0369

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B0404-500-10
PETICIONARIO: PROSER
CLIENTE: GEOPAYMA S.A.U. (OF. TÉCNICA DELEGACIÓN BARCELONA) (A-62076757)
DENOMINACIÓN:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-1
Profundidad, m: 3 - 3.6

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
3 m

GRAVA ARENOSA Y CON ALGO DE LIMO.
TONALIDAD MARRÓN CLARA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 m  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S: SM   

ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
CONTENIDO CUALITATIVO DE IÓN SULFATO EN LOS SUELOS  - UNE 83963:2008
GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY  - UNE 83962:2008
AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGÓN (SO4/ACIDEZ B-G)  - EHE-08

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

E.G. PER A LA FUTURA EDAR A BOTARELL.

03/02/2010

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

02/02/2010

Área Acreditación

GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001
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Referencia del laboratorio: G10-0369

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total
ASTM UNE Parcial Total

Desig. mm mm g g g %

4" 101.6 100 Cálculos previos
3" 76.2 80 Muestra total seca aire, g

2.5" 63.5 63 M. > 20 mm, total lav. y seca, g
2" 50.8 50 M. < 20 mm, seca aire ensay., g

1.5" 38.1 40 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
1" 25.4 25 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

3/4" 19.1 20 M. > 2 mm, lavada y seca, g
1/2" 12.7 12.5 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
3/8" 9.52 10 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1/4" 6.35 6.3 M. < 2 mm, total y seca, g
Nº4 4.75 5 Muestra total seca, g

Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063

% GRAVA > 2 mm 42.2 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 38.2 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 0.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 16.4

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 22.8 % Arena media 0.63-0.2 mm 14.5 19.6
% Grava fina 6.3-2 mm 19.4 % Arena fina 0.2-0.080 mm 7.3

OBSERVACIONES:
 
 
 
 

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0404-500-10

12.43 145.36 19.6

13.84 199.72 26.9

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

0.00
65.31
33.66
70.04
39.23
105.03

742.67

742.67
91.2

429.40

307.39

677.36
643.70
573.66
534.43

86.7
77.2

100.0

100.0

72.0
57.8

41.4
35.0260.25

4.3732

1.0000
Factor de corrección, f 1             

(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2             

(fracción inferior a 2 mm)

742.67
0.00

742.67
313.27
313.27
313.27
98.19
98.19

0.00

1.0000

429.40
742.67

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

27.90
10.78

Equipos utilizados
SERIE NORMALIZADA DE TAMICES UNE MOD. 200
BALANZA HID. COBOS C-3200CBC 3200GR-0.01GR

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f           
(fracción inferior a 2 mm)

ESTUFA DESEC. SELECTA MOD. DRY-BIG 720L

Representación gráfica
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Tamaño de las partículas en mm
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Referencia del laboratorio: G10-0369

Nº de golpes 33 20 Agua, g 1.48
Agua, g 2.26 2.02 Tara+Suelo+Agua, g 22.58
Tara+Suelo+Agua, g 27.44 24.22 Tara+Suelo, g 21.10
Tara+Suelo, g 25.18 22.20 Tara, g 12.85
Tara, g 14.42 13.00 Suelo, g 8.25
Suelo, g 10.76 9.20 % Humedad 17.9
% Humedad 21.0 22.0

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0404-500-10

Área Acreditación

GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93

Límite PlásticoLímite Líquido

21.5
17.9

Límite líquido
Límite plástico

Equipos utilizados
CUCH. CASAGRANDE AUT. MECACISA M200030

BALANZA SCALTEC SPB-54 310GR-0.01 GR

Índ. de plasticidad 3.6

Resultados

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0369

* DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO - UNE 83.963/08
Área de Acreditación: (*)

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

* DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY - UNE 83.962/08
Área de Acreditación: (*)

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

OBSERVACIONES:
EL SUELO ANALIZADO NO ES AGRESIVO PARA EL HORMIGÓN (SEGÚN EHE-08, ART. 8)

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0404-500-10

g

mg/kg SO3
mg/kg SO4

EXENTO
EXENTO

10.0598

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS
EN LOS SUELOS

5.84 ml/kg

EXENTO
EXENTO

50.2421 g

% SO3
% SO4
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Referencia del laboratorio: G10-0370

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B0404-500-10
PETICIONARIO: PROSER
CLIENTE: GEOPAYMA S.A.U. (OF. TÉCNICA DELEGACIÓN BARCELONA) (A-62076757)
DENOMINACIÓN:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-1
Profundidad, m: 6 - 6.6

Tipo de muestra: MI Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 60
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAÚLICO Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
6 m

ARCILLA CON BASTANTE ARENA Y CON BASTANTE GRAVA.
TONALIDAD MARRÓN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 m  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S: CL   

ENSAYOS REALIZADOS:
HUMEDAD NATURAL  - UNE 103300:1993
DENSIDAD  - UNE 103301:1994
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE SUELOS  - UNE 103400:1993

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

E.G. PER A LA FUTURA EDAR A BOTARELL.

03/02/2010

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

02/02/2010

Área Acreditación

GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001
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Referencia del laboratorio: G10-0370

Densidad seca, g/cm3

(*) Densidad de la parafina =0,9 g/cm3
(**) W = % humedad según Norma UNE 103.300/93

OBSERVACIONES:
 
 
 
 
 

OPERADOR: IRP/SGG INFORME Nº: B0404-500-10

Resultados

Datos del ensayo

Equipo utilizado
BALANZA HID. COBOS C-3200CBC 3200GR-0.01GR

Datos del ensayo

Resultados

BALANZA COBOS C-3000S 3000GR-0.01GR
ESTUFA DESEC. RAYPA DO-90

4.98

V3 = V2 - V1 Volumen suelo, cm3

104.18

96.41
90.88

V2 = M2 - M4 Volumen suelo + parafina, cm3

Peso en agua, gM4
M3 = M2 - M1 Peso parafina, g

M1
M2

195.61
200.59Peso suelo + parafina, g

Peso suelo, g

Área Acreditación

GTL

Área Acreditación

GTL

HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA
UNE 103.300/93

DENSIDAD DE UN SUELO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA

UNE 103.301/94

Equipos utilizados

a = (t + s + a) - (t + s) Agua, g 26.13
s = (t + s) - t Suelo, g 167.36

W = (a/s) * 100 % Humedad 15.6

t Tara, g 188.50
t + s + a Tara + suelo + agua, g 381.99

t + s Tara + suelo, g 355.86

V1 = M3/0,9 (*) Volumen parafina, cm3 5.53

D= M1/V3 Densidad aparente, g/cm3 2.15

Ds = D/(1 + (W/100)) (**) 1.86
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Referencia del laboratorio: G10-0370

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total
ASTM UNE Parcial Total

Desig. mm mm g g g %

4" 101.6 100 Cálculos previos
3" 76.2 80 Muestra total seca aire, g

2.5" 63.5 63 M. > 20 mm, total lav. y seca, g
2" 50.8 50 M. < 20 mm, seca aire ensay., g

1.5" 38.1 40 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
1" 25.4 25 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

3/4" 19.1 20 M. > 2 mm, lavada y seca, g
1/2" 12.7 12.5 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
3/8" 9.52 10 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1/4" 6.35 6.3 M. < 2 mm, total y seca, g
Nº4 4.75 5 Muestra total seca, g

Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063

% GRAVA > 2 mm 22.6 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 25.9 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 12.1 % Arena gruesa 2-0.63 mm 6.2

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 6.9 % Arena media 0.63-0.2 mm 9.2 51.5
% Grava fina 6.3-2 mm 3.6 % Arena fina 0.2-0.080 mm 10.5

OBSERVACIONES:
 
 
 
 

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0404-500-10

12.47 520.99 51.5

7.44 627.08 62.0

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

0.00
91.89
30.12
10.30
34.43
25.46
6.33
29.62

1 011.42

1 011.42
919.53
889.41

86.9

783.27

720.32

879.11
844.68
819.22
812.89

83.5
81.0

100.0
90.9
87.9

100.0

80.4
77.4

71.2
68.3690.37

8.5073

1.0000
Factor de corrección, f 1             

(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2             

(fracción inferior a 2 mm)

1 011.42
122.01
889.41
106.14
106.14
228.15
92.07
92.07

0.00

1.0000

783.27
1 011.42

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

7.40
3.52

Equipos utilizados
SERIE NORMALIZADA DE TAMICES UNE MOD. 200
BALANZA HID. COBOS C-3200CBC 3200GR-0.01GR

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f           
(fracción inferior a 2 mm)

ESTUFA DESEC. SELECTA MOD. DRY-BIG 720L

Representación gráfica

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.0010.010.1110100

Tamaño de las partículas en mm
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Referencia del laboratorio: G10-0370

Nº de golpes 25 14 Agua, g 1.37
Agua, g 2.09 1.99 Tara+Suelo+Agua, g 20.91
Tara+Suelo+Agua, g 25.06 22.68 Tara+Suelo, g 19.54
Tara+Suelo, g 22.97 20.69 Tara, g 12.14
Tara, g 14.95 13.53 Suelo, g 7.40
Suelo, g 8.02 7.16 % Humedad 18.5
% Humedad 26.1 27.8

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0404-500-10

Área Acreditación

GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93

Límite PlásticoLímite Líquido

26.0
18.5

Límite líquido
Límite plástico

Equipos utilizados
CUCH. CASAGRANDE AUT. MECACISA M200030

BALANZA SCALTEC SPB-54 310GR-0.01 GR

Índ. de plasticidad 7.5

Resultados

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0370

Dimensiones de la probeta Densidad Humedad Probeta Zona rotura
Diámetro (d), cm Peso húmedo, g Tara, g
Altura (h), cm Densidad aparente, g/cm3 T+S+A, g
Lado (m), cm Densidad seca, g/cm3 T+S, g
Lado (n), cm Grado de saturación, % * Agua, g

Sección (A), cm2 Suelo, g

Volumen (V), cm3 % Humedad
*Peso específico de las partículas estimado en 2.65 kp/cm2

Resultados: Forma de la rotura

Velocidad de deformación Kp/cm2

mm/mín kPa
Lecturas

Tiempo Carga Tensión Deformación

axial correg. Deformación: %
seg. Kp kp/cm2 % mm

0 0.0 0.00 0.00 0.00

30 8.0 0.28 0.99 1.45

60 15.7 0.54 1.98 2.90

90 24.3 0.82 2.97 4.35

120 31.5 1.05 3.96 5.80

150 36.7 1.21 4.95 7.25

180 41.0 1.34 5.94 8.70

210 44.4 1.44 6.93 10.15

240 47.2 1.51 7.92 11.60

270 49.6 1.57 8.91 13.05

300 51.8 1.62 9.90 14.50

330 53.8 1.67 10.89 15.95

360 55.5 1.70 11.88 17.40

390 57.0 1.73 12.87 18.85

420 58.4 1.75 13.86 20.30

450 59.4 1.76 14.85 21.75

480 60.2 1.76 15.84 23.20

510 60.7 1.76 16.83 24.65

540 60.4 1.73 17.82 26.10

570 58.6 1.65 18.81 27.55

600 55.0 1.53 19.80 29.00

630 50.9 1.40 20.79 30.45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES:

OPERADOR: JNG INFORME Nº: B0404-500-10

Equipos utilizados
PRENSA SDE MOD. MEM-101/SDC - CÉLULA 1.5 Tn

15.6421.04

14.85

6.050
14.645

 
26.13

245.54
17.8

INALTERADO

Resistencia a 
Compresión Simple: 172.60

188.10
477.43
433.64
43.79

Área Acreditación

GTL

1.76

Condiciones del suelo

 
28.75

2.17
355.86

100.00

ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO
UNE 103.400/93

912.14

167.36

1.88

188.50
381.99

2.90

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0371

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B0404-500-10
PETICIONARIO: PROSER
CLIENTE: GEOPAYMA S.A.U. (OF. TÉCNICA DELEGACIÓN BARCELONA) (A-62076757)
DENOMINACIÓN:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-1
Profundidad, m: 9 - 9.6

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
9 m

ARENA CON BASTANTE ARCILLA LIMOSA Y CON BASTANTE GRAVA.
TONALIDAD MARRÓN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6 m  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S: SM-SC   

ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

E.G. PER A LA FUTURA EDAR A BOTARELL.

03/02/2010

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

02/02/2010

Área Acreditación

GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001
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Referencia del laboratorio: G10-0371

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total
ASTM UNE Parcial Total

Desig. mm mm g g g %

4" 101.6 100 Cálculos previos
3" 76.2 80 Muestra total seca aire, g

2.5" 63.5 63 M. > 20 mm, total lav. y seca, g
2" 50.8 50 M. < 20 mm, seca aire ensay., g

1.5" 38.1 40 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
1" 25.4 25 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

3/4" 19.1 20 M. > 2 mm, lavada y seca, g
1/2" 12.7 12.5 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
3/8" 9.52 10 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1/4" 6.35 6.3 M. < 2 mm, total y seca, g
Nº4 4.75 5 Muestra total seca, g

Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063

% GRAVA > 2 mm 33.2 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 33.5 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 0.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 14.5

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 16.5 % Arena media 0.63-0.2 mm 11.2 33.3
% Grava fina 6.3-2 mm 16.7 % Arena fina 0.2-0.080 mm 7.8

OBSERVACIONES:
 
 
 
 

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0404-500-10

5.40 118.75 33.3

4.58 146.24 41.1

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

0.00
18.75
12.58
27.41
11.85
47.61

356.15

356.15
94.7

237.95

186.32

337.40
324.82
297.41
285.56

91.2
83.5

100.0

100.0

80.2
66.8

52.3
47.6169.56

5.0920

1.0000
Factor de corrección, f 1             

(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2             

(fracción inferior a 2 mm)

356.15
0.00

356.15
118.20
118.20
118.20
46.73
46.73

0.00

1.0000

237.95
356.15

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

10.14
3.29

Equipos utilizados
SERIE NORMALIZADA DE TAMICES UNE MOD. 200
BALANZA HID. COBOS C-3200CBC 3200GR-0.01GR

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f           
(fracción inferior a 2 mm)

ESTUFA DESEC. SELECTA MOD. DRY-BIG 720L

Representación gráfica
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0.0010.010.1110100

Tamaño de las partículas en mm
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Referencia del laboratorio: G10-0371

Nº de golpes 14 25 Agua, g 1.35
Agua, g 1.83 1.55 Tara+Suelo+Agua, g 21.26
Tara+Suelo+Agua, g 23.73 22.88 Tara+Suelo, g 19.91
Tara+Suelo, g 21.90 21.33 Tara, g 12.69
Tara, g 15.21 15.35 Suelo, g 7.22
Suelo, g 6.69 5.98 % Humedad 18.7
% Humedad 27.4 25.9

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0404-500-10

Área Acreditación

GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93

Límite PlásticoLímite Líquido

25.7
18.7

Límite líquido
Límite plástico

Equipos utilizados
CUCH. CASAGRANDE AUT. MECACISA M200030

BALANZA SCALTEC SPB-54 310GR-0.01 GR

Índ. de plasticidad 7.0

Resultados

Representación gráfica
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Número de golpes
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Referencia del laboratorio: G10-0490

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B0404-500-10
PETICIONARIO: PROSER
CLIENTE: GEOPAYMA S.A.U. (OF. TÉCNICA DELEGACIÓN BARCELONA) (A-62076757)
DENOMINACIÓN:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: C-1
Profundidad, m: 1.4 - 1.5

Tipo de muestra: SACO Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: LABORATORIO Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
1.4 m

ARCILLA CON ALGO DE ARENA Y CON INDICIOS DE NÓDULOS.
TONALIDAD MARRÓN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 m  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S: CL   

ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
PROCTOR NORMAL  - UNE 103500:1994
PROCTOR MODIFICADO  - UNE 103501:1994
ÍNDICE C.B.R.  - UNE 103502:1995
ENSAYO DE COLAPSO  - NLT-254/99
HINCHAMIENTO LIBRE EN EDÓMETRO  - UNE 103601:1996
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA  - UNE 103204:1993
SALES SOLUBLES  - NLT-114/99
CONTENIDO DE YESOS  - NLT-115/99

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

Área Acreditación

GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001

03/02/2010

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

02/02/2010

E.G. PER A LA FUTURA EDAR A BOTARELL.
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Referencia del laboratorio: G10-0490

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total
ASTM UNE Parcial Total

Desig. mm mm g g g %

4" 101.6 100 Cálculos previos
3" 76.2 80 Muestra total seca aire, g

2.5" 63.5 63 M. > 20 mm, total lav. y seca, g
2" 50.8 50 M. < 20 mm, seca aire ensay., g

1.5" 38.1 40 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
1" 25.4 25 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

3/4" 19.1 20 M. > 2 mm, lavada y seca, g
1/2" 12.7 12.5 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
3/8" 9.52 10 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1/4" 6.35 6.3 M. < 2 mm, total y seca, g
Nº4 4.75 5 Muestra total seca, g

Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063

% GRAVA > 2 mm 8.4 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 18.6 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 0.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 4.2

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 5.7 % Arena media 0.63-0.2 mm 9.8 73.0
% Grava fina 6.3-2 mm 2.7 % Arena fina 0.2-0.080 mm 4.6

OBSERVACIONES:
 
 
 
 

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0404-500-10

13.86 2 892.36 73.0

19.30 3 074.03 77.6

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

0.00
50.68
49.88
125.01
36.34
69.82

3 963.47

3 963.47
98.7

3 631.74

3 464.23

3 912.79
3 862.91
3 737.90
3 701.56

97.5
94.3

100.0

100.0

93.4
91.6

87.4
83.93 327.00

13.1072

1.0000
Factor de corrección, f 1             

(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2             

(fracción inferior a 2 mm)

3 963.47
0.00

3 963.47
331.73
331.73
331.73
277.08
277.08

0.00

1.0000

3 631.74
3 963.47

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

12.78
10.47

Equipos utilizados
SERIE NORMALIZADA DE TAMICES UNE MOD. 200
BALANZA HID. COBOS C-3200CBC 3200GR-0.01GR

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f           
(fracción inferior a 2 mm)

ESTUFA DESEC. SELECTA MOD. DRY-BIG 720L

Representación gráfica
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Tamaño de las partículas en mm
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Referencia del laboratorio: G10-0490

Nº de golpes 16 30 Agua, g 1.04
Agua, g 2.01 1.59 Tara+Suelo+Agua, g 19.94
Tara+Suelo+Agua, g 22.97 22.55 Tara+Suelo, g 18.90
Tara+Suelo, g 20.96 20.96 Tara, g 12.87
Tara, g 13.30 14.43 Suelo, g 6.03
Suelo, g 7.66 6.53 % Humedad 17.2
% Humedad 26.2 24.3

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0404-500-10

7.7

Resultados

Índ. de plasticidad

Límite PlásticoLímite Líquido

24.9
17.2

Límite líquido
Límite plástico

Equipos utilizados
CUCH. CASAGRANDE AUT. MECACISA M200030

BALANZA SCALTEC SPB-54 310GR-0.01 GR

Área Acreditación

GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93

Representación gráfica
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Número de golpes
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Referencia del laboratorio: G10-0490

0.00
NO

1 2 3 4
81.34 81.76 81.76 81.34
994.79 999.92 999.92 994.79

1.0 3.0 6.0 9.0
5 192 5 016 5 016 5 192
7 001 6 963 7 120 7 269
1 809 1 947 2 104 2 077

1 682.8 1 783.0 1 873.6 1 798.3
1.69 1.78 1.87 1.81
1.82 1.95 2.10 2.09

143.66 145.71 150.05 145.12
584.84 571.38 634.10 629.56
553.97 535.65 580.95 564.71
410.31 389.94 430.90 419.59
30.87 35.73 53.15 64.85

7.5 9.2 12.3 15.5
34.99 49.88 78.14 88.51

(*) Peso específico de las partículas estimado en 2.65 g/cm3

OBSERVACIONES:

OPERADOR: PPB INFORME Nº: B0404-500-10

COMPACTADORA SUELOS AUTOMÁTICA SDE MOD. S-2000
Tipo de ensayo 

Sustitución de gruesos: 

Energía de compactación, J/cm3:

Equipo utilizado

Suelo, g

Punto nº

Agua añadida, %

Agua, g

H
U
M
E
D
A
D

Volumen molde, cm3

Densidad máxima, g/cm3

Humedad óptima, %

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR NORMAL
UNE 103.500/94

Datos del ensayo

305
3
26

Datos de la muestra
Número de golpes por capa:

Área Acreditación

(*)

Masa de la maza, kg:

Retiene tamiz #20 mm UNE, %: 

NORMAL

Altura de caida, mm:
Número de capas:

ESTUFA DESECACIÓN SELECTA MOD. DRY-BIG 720L
0.583
2.500

Molde, g

Humedad, %

Molde+suelo+agua, g

D
E
N
S
I
D
A
D

Área molde, cm2

Resultados

Suelo+agua, g

Densidad seca, g/cm3

Densidad aparente, g/cm3

Grado de saturación (*), %

Tara, g
Tara+suelo+agua, g

Tara+suelo, g
Suelo, g

1.87

12.7

Representación gráfica

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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Referencia del laboratorio: G10-0490

0.00
NO

1 2 3 4
182.13 182.37 182.13 182.37

2 313.60 2 317.92 2 313.60 2 317.92

0.0 2.0 4.0 6.0
6 120 6 194 6 120 6 194
10 552 11 092 11 252 11 251
4 432 4 898 5 132 5 057

4 169.3 4 526.8 4 648.6 4 495.1
1.80 1.95 2.01 1.94
1.92 2.11 2.22 2.18

145.22 145.12 146.96 142.20
631.26 636.07 532.77 520.63
602.39 598.74 496.33 478.52
457.17 453.62 349.37 336.32
28.87 37.33 36.44 42.11

6.3 8.2 10.4 12.5
35.35 60.53 86.56 90.51

(*) Peso específico de las partículas estimado en 2.65 g/cm3

OBSERVACIONES:

OPERADOR: ACC INFORME Nº: B0404-500-10

COMPACTADORA SUELOS AUTOMÁTICA SDE MOD. S-2000
Tipo de ensayo 

Sustitución de gruesos: 

Energía de compactación, J/cm3:

Equipo utilizado

Suelo, g

Punto nº

Agua añadida, %

Agua, g

H
U
M
E
D
A
D

Volumen molde, cm3

Densidad máxima, g/cm3

Humedad óptima, %

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO
UNE 103.501/94

Datos del ensayo

457
5
60

Datos de la muestra
Número de golpes por capa:

Área Acreditación

(*)

Masa de la maza, kg:

Retiene tamiz #20 mm UNE, %: 

MODIFICADO

Altura de caida, mm:
Número de capas:

ESTUFA DESECACIÓN SELECTA MOD. DRY-BIG 720L
2.632
4.535

Molde, g

Humedad, %

Molde+suelo+agua, g

D
E
N
S
I
D
A
D

Área molde, cm2

Resultados

Suelo+agua, g

Densidad seca, g/cm3

Densidad aparente, g/cm3

Grado de saturación (*), %

Tara, g
Tara+suelo+agua, g

Tara+suelo, g
Suelo, g

2.01

10.3

Representación gráfica

1.10

1.20

1.30
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1.50

1.60
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Referencia del laboratorio: G10-0490

7 11 4 Ensayo
2 320.43 2 315.65 2 311.23 Proctor

25 50 100 aplicado
5 5 5
15 30 60

10.3 10.3 10.3
1.80 1.92 2.01
1.99 2.12 2.22
57.80 71.79 85.72

5 5 5
4 4 4

16.7 14.2 13.0
1.79 1.91 1.99
2.11 2.20 2.27
92.11 97.13 100.00
0.86 0.89 0.91
6.40 3.90 2.70
5.2 12.7 19.0

(*) Peso específico de las partículas estimado en 2.65 g/cm3

Leyenda gráf. penetración:

25%
50%
100% Nota: Las  estimaciones

entre  puntos  o  fuera  del

intervalo,  son   obtenidas

mediante aproximaciones

lineales

OBSERVACIONES:

OPERADOR: ACC INFORME Nº: B0404-500-10

Energía de compactación, %

Número de capas

Molde número

Volumen muestra, cm3

Equipos utilizados
COMPACTADORA SUELOS AUTOMÁTICA SDE MOD. S-2000

Datos y resultados del ensayo
PRENSA SDE MOD. MEM-101/SDC - CELÚLA 1.5 Tn

1.81 6.21

Datos del ensayo

%

Resultados a distintos porcentajes de la densidad máxima del PROCTOR

5.8

12.047.8

HINCHAMIENTO

0.86

4.535
Altura de caida, mm: 457

ENERGÍA COMP.

SI

ÍNDICE C.B.R.ABSORCIÓN AGUA

Sumergida antes de la penetración

Masa de la maza, kg:

Grado saturación final (*), %

Grado saturación inic. (*), %

Número de días sumergido

C
O
M
P
A
C
T
.

I
N
M
E
R
S
I
Ó
N

Sobrecarga aplicada, kg

Hinchamiento, %
Absorción media de agua, %

Número golpes por capa
Humedad media inicial, %

Densidad apar. inic., g/cm3
Densidad seca inic., g/cm3

Tipo de muestra

MODIFICADO
Densidad máxima, g/cm3 2.01

COMPACTADA
0.0

Tipo

Retiene tamiz #20 mm UNE, %: 
Sustitución de gruesos: NO

Humedad óptima, % 10.3
2.632Energía máx. de compactación, J/cm3:

100.0

26.9
39.4

77.6 0.90

9.5
95 1.91

%
DENSIDAD SECA PROCTOR

%% g/cm3

Densidad apar. final, g/cm3

Humedad media final, %

Densidad seca final, g/cm3

Índice C.B.R.

Área Acreditación

(*)

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO EN EL LABORATORIO

UNE 103.502/95

90

16.2
100 2.01 2.70 0.91 19.0
98 1.97 3.24

4.12 0.89
93 1.87 4.96 0.88
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Referencia del laboratorio: G10-0490

Altura, cm
Diámetro, cm
Volumen, cm3
Peso anillo, g
Peso anillo+suelo, g
Peso inicial suelo húmedo, g

(*) Densidad rel. part. sólidas, g/cm3 Fracción ensayada pasa por tamiz UNE, cm
Humedad inicial, % Datos de refencia para el reamasado

Densidad aparente inicial, g/cm3 Densidad seca máx., g/cm3

Densidad seca inicial, g/cm3 Humedad óptima, %
Grado saturación inicial, % Energía de compactación
Humedad final, %

Densidad aparente final, g/cm3

Densidad seca final, g/cm3

Grado de saturación final, %
(*) Densidad relativa de las partículas sólidas estimada

Presión de inundación, kp/cm2
Índice de poros inicial, e0 Lectura final antes de inundar, mm
Índice de poros final, ef Lectura final después de inundar, mm
Altura de sólido (Hs), cm ÍNDICE DE COLAPSO (I), %
Altura de poros final (Hps), cm

ESCALÓN FECHA TIEMPO ASIENTO LECTURA L0 LECTURA ALTURA ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE MÓDULO COEF.
PRESIÓN CARGA INSTÁN- INICIAL (MET. CA- FINAL PROBETA POROS POROS COMPRE- HINCHA- EDOMÉTRICO COMPRESIBI-

TANEO t=10 sg SAGRANDE) FINAL en L0 FINAL SIÓN MIENTO Em BILIDAD (av)

kp/cm2 sg mm mm mm mm cm eLo ef Cc Cs kp/cm2 kp/cm2

0.125 12/02/2010 3 698 0.026 0.026 0.026 0.054 1.9946 0.4153 0.4133
0.25 12/02/2010 3 608 0.025 0.079 0.077 0.123 1.9877 0.4117 0.4084 0.0163 36.05 0.0392
0.5 12/02/2010 3 840 0.021 0.144 0.142 0.174 1.9826 0.4071 0.4048 0.0120 97.81 0.0144
1 12/02/2010 3 689 0.022 0.196 0.189 0.249 1.9751 0.4037 0.3995 0.0176 132.53 0.0106
2 12/02/2010 82 627 0.037 0.286 0.277 0.475 1.9525 0.3975 0.3835 0.0532 87.47 0.0160
2 13/02/2010 156 632 0.000 0.475 0.473 0.520 1.9480 0.3836 0.3803

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0404-500-10

 
Ensayo de Colapso

Condiciones para reamasado de la probeta
2

12.7
100% 

83.00
2.650
12.7 PROCTOR NOR.

1.87
2.11 1.87

Resultados

14.3
2.20
1.92
99.67

0.475
2

0.4171

80.69

Datos del ensayo Equipos utilizados

REAMASADOCondiciones del suelo

EDÓMETRO MONOBLOC IIC2.000
5.000
39.26

183.32

MÓDULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO
TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10

Área Acreditación

GTL
ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS

NLT-254/99

0.520
1.4113

Resultados

NOTA: Los índices de compresión (Cc) y de hinchamiento (Cs), así como los módulos edométricos (Em) y los coeficientes de compresibilidad (av), se 
estiman de forma aproximada entre un escalón de presión y el inmediatamente anterior, tomando además para el cálculo los valores de índice de
poros obtenidos al final de los escalones de presión considerados.

0.5367 POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (Ic), %

0.23
0.23

0.3803

100.32
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Referencia del laboratorio: G10-0490

DENSIDAD SECA INICIAL: 1.87 gr/cm3 HUMEDAD INICIAL: 12.7 % DENSIDAD RELATIVA

INDICE DE POROS INICIAL: 0.4171 HUMEDAD FINAL:  % DE LAS PARTÍCULAS: 2.650 gr/cm3 (estimada)

INFORME Nº: B0404-500-10

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99
CURVA EDOMÉTRICA GTL

Área Acreditación
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Referencia del laboratorio: G10-0490

Escalón de presión (kp/cm2): 0.125 0.25 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.026 0.077 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
5 0.000 0.4171 5 0.058 0.4130

10 0.026 0.4153 10 0.079 0.4115

15 0.027 0.4152 15 0.080 0.4115

30 0.027 0.4152 30 0.081 0.4114

45 0.027 0.4152 45 0.082 0.4113

60 0.028 0.4151 60 0.083 0.4113

120 0.029 0.4151 120 0.085 0.4111

180 0.030 0.4150 180 0.088 0.4109

300 0.031 0.4149 300 0.090 0.4108

420 0.032 0.4149 420 0.092 0.4106

600 0.034 0.4147 600 0.095 0.4104

900 0.035 0.4147 900 0.099 0.4101

1 200 0.040 0.4143 1 200 0.104 0.4098

1 800 0.044 0.4140 1 800 0.109 0.4094

2 700 0.049 0.4137 2 700 0.115 0.4090

3 600 0.054 0.4133 3 600 0.123 0.4084

3 698 0.054 0.4133 3 608 0.123 0.4084

INFORME Nº: B0404-500-10

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

ASIENTO (+)

0.125 0.25
LECTURAS LECTURAS

ASIENTO (+)

12-feb-10
FECHA FECHA

ESCALONES DE PRESIÓN

Área AcreditaciónENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99

12-feb-10

PRESIÓN, kp/cm2 PRESIÓN, kp/cm2
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Referencia del laboratorio: G10-0490

Escalón de presión (kp/cm2): 0.5 1 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.142 0.189 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
0 0.123 0.4084 0 0.174 0.4048

5 0.123 0.4084 5 0.194 0.4034

10 0.144 0.4069 10 0.196 0.4032

15 0.145 0.4069 15 0.197 0.4032

30 0.147 0.4067 30 0.201 0.4029

45 0.148 0.4066 45 0.203 0.4027

60 0.148 0.4066 60 0.205 0.4026

120 0.150 0.4065 120 0.212 0.4021

180 0.151 0.4064 180 0.215 0.4019

300 0.152 0.4064 300 0.221 0.4015

420 0.154 0.4062 420 0.225 0.4012

600 0.155 0.4062 600 0.236 0.4004

900 0.156 0.4061 900 0.242 0.4000

1 200 0.158 0.4059 1 200 0.244 0.3998

1 800 0.163 0.4056 1 800 0.246 0.3997

2 700 0.168 0.4052 2 700 0.247 0.3996

3 600 0.173 0.4049 3 600 0.249 0.3995

3 840 0.174 0.4048 3 689 0.249 0.3995

INFORME Nº: B0404-500-10

ASIENTO (+)ASIENTO (+)

PRESIÓN, kp/cm2 PRESIÓN, kp/cm2

0.5 1

ESCALONES DE PRESIÓN
FECHA FECHA

12-feb-10 12-feb-10

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Acreditación

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

LECTURAS LECTURAS
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Referencia del laboratorio: G10-0490

Escalón de presión (kp/cm2): 2 2 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.277 0.473 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
0 0.249 0.3995 0 0.475 0.3835

5 0.249 0.3995 5 0.475 0.3835

10 0.286 0.3969 10 0.475 0.3835

15 0.292 0.3964 15 0.479 0.3832

30 0.299 0.3959 30 0.481 0.3831

45 0.305 0.3955 45 0.483 0.3829

60 0.307 0.3954 60 0.485 0.3828

120 0.314 0.3949 120 0.490 0.3824

180 0.319 0.3945 180 0.492 0.3823

300 0.324 0.3942 300 0.498 0.3818

420 0.327 0.3940 420 0.501 0.3816

600 0.330 0.3938 600 0.507 0.3812

900 0.336 0.3933 900 0.512 0.3809

1 200 0.339 0.3931 1 200 0.515 0.3806

1 800 0.348 0.3925 1 800 0.516 0.3806

2 700 0.354 0.3920 2 700 0.517 0.3805

3 600 0.359 0.3917 3 600 0.518 0.3804

7 200 0.369 0.3910 7 200 0.518 0.3804

10 800 0.377 0.3904 10 800 0.518 0.3804

14 400 0.387 0.3897 14 400 0.518 0.3804

18 000 0.397 0.3890 18 000 0.518 0.3804

21 600 0.405 0.3884 21 600 0.518 0.3804

25 200 0.411 0.3880 25 200 0.518 0.3804

28 800 0.419 0.3874 28 800 0.518 0.3804

32 400 0.426 0.3869 32 400 0.518 0.3804

36 000 0.431 0.3866 36 000 0.519 0.3804

39 600 0.438 0.3861 39 600 0.519 0.3804

43 200 0.443 0.3857 43 200 0.519 0.3804

46 800 0.448 0.3854 46 800 0.519 0.3804

50 400 0.452 0.3851 50 400 0.519 0.3804

54 000 0.455 0.3849 54 000 0.519 0.3804

57 600 0.459 0.3846 57 600 0.518 0.3804

61 200 0.461 0.3845 61 200 0.519 0.3804

64 800 0.464 0.3843 64 800 0.518 0.3804

68 400 0.466 0.3841 68 400 0.518 0.3804

72 000 0.468 0.3840 72 000 0.518 0.3804

75 600 0.470 0.3838 75 600 0.519 0.3804

79 200 0.472 0.3837 79 200 0.519 0.3804

82 627 0.475 0.3835 82 800 0.519 0.3804

86 400 0.519 0.3804

129 600 0.519 0.3804

156 632 0.520 0.3803

INFORME Nº: B0404-500-10

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Acreditación

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

LECTURAS

2

ESCALONES DE PRESIÓN
FECHA

2
PRESIÓN, kp/cm2

FECHA
12-feb-10 13-feb-10
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Referencia del laboratorio: G10-0490

Fracción ensayada pasa por tamiz UNE, cm
Datos de refencia para el reamasado
Densidad seca máx., g/cm3
Humedad óptima, %

Altura, cm Energía de compactación
Diámetro, cm
Volumen, cm3
Peso anillo, g Tiempo Lecturas Δ  h Hinch.
Peso anillo+suelo, g sg mm cm %
Peso inicial suelo húmedo, g 0 0.000 2.0000 0.000

Densidad rel. part. sólidas, g/cm3 5 0.000 2.0000 0.000

Humedad inicial, % 10 0.002 2.0002 0.010

Densidad aparente inicial, g/cm3 15 0.004 2.0004 0.020

Densidad seca inicial, g/cm3 30 0.006 2.0006 0.030

Grado saturación inicial, % 45 0.007 2.0007 0.035

Humedad final, % 60 0.009 2.0009 0.045

Densidad aparente final, g/cm3 120 0.012 2.0012 0.060

Densidad seca final, g/cm3 180 0.016 2.0016 0.080

Grado de saturación final, % 300 0.019 2.0019 0.095

420 0.021 2.0021 0.105

600 0.015 2.0015 0.075

900 0.017 2.0017 0.085

1 200 0.023 2.0023 0.115

1 800 0.035 2.0035 0.175

2 700 0.044 2.0044 0.220

3 600 0.049 2.0049 0.245

7 200 0.059 2.0059 0.295

10 800 0.061 2.0061 0.305

14 400 0.061 2.0061 0.305

18 000 0.062 2.0062 0.310

21 600 0.062 2.0062 0.310

25 200 0.062 2.0062 0.310

28 800 0.062 2.0062 0.310

32 400 0.062 2.0062 0.310

36 000 0.062 2.0062 0.310

39 600 0.062 2.0062 0.310

43 200 0.062 2.0062 0.310

46 800 0.062 2.0062 0.310

50 400 0.062 2.0062 0.310

54 000 0.062 2.0062 0.310

57 600 0.062 2.0062 0.310

61 200 0.062 2.0062 0.310

64 800 0.062 2.0062 0.310

68 400 0.063 2.0063 0.315

72 000 0.063 2.0063 0.315

75 600 0.063 2.0063 0.315

79 200 0.063 2.0063 0.315

82 800 0.063 2.0063 0.315

86 400 0.063 2.0063 0.315

129 600 0.063 2.0063 0.315

172 800 0.063 2.0063 0.315

216 000 0.063 2.0063 0.315

253 960 0.063 2.0063 0.315

    

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0404-500-10

REAMASADOEquipos  utilizados

2
EDÓMETRO MONOBLOC IIC

MÓDULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO
Condiciones para reamasado de la probeta

TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10

5.000
39.26

Hinchamiento libre, % : 0.31

Presión inicial aplicada, kp/cm2 : 0.100

2.11

15.90
2.16

82.90
2.650
12.70

1.87

190.44
107.54

Condiciones del suelo

Área Acreditación

GTL
HINCHAMIENTO LIBRE EN EDÓMETRO

UNE 103.601/96

PROCTOR NOR.
1.87
12.7

Datos del ensayo

Datos del ensayo

Resultado

2.000

1.86
99.20

100% 

80.69

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0490

* CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93
Área de Acreditación: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

* CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS - NLT-114/99
Área de Acreditación: (*)

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

* CONTENIDO DE YESO EN LOS SUELOS - NLT-115/99
Área de Acreditación: (*)

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0404-500-10

1.7000 g

0.22 g/litro

50.5383 g

0.09 %

0.00 % SO4Ca.H2O

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS
EN LOS SUELOS

g

%0.22

0.2341
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Referencia del laboratorio: G10-0491

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B0404-500-10
PETICIONARIO: PROSER
CLIENTE: GEOPAYMA S.A.U. (OF. TÉCNICA DELEGACIÓN BARCELONA) (A-62076757)
DENOMINACIÓN:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: C-1
Profundidad, m: 2.15 - 2.6

Tipo de muestra: BOLSA Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
2.15 m

ARCILLA LIMOSA CON BASTANTE ARENA Y CON ALGO DE NÓDULOS.
TONALIDAD MARRÓN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 m  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S: ML-CL   

ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
ENSAYO DE COLAPSO  - NLT-254/99
HINCHAMIENTO LIBRE EN EDÓMETRO  - UNE 103601:1996
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA  - UNE 103204:1993
SALES SOLUBLES  - NLT-114/99
CONTENIDO DE YESOS  - NLT-115/99

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

E.G. PER A LA FUTURA EDAR A BOTARELL.

10/02/2010

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

02/02/2010

Área Acreditación

GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001
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Referencia del laboratorio: G10-0491

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total
ASTM UNE Parcial Total

Desig. mm mm g g g %

4" 101.6 100 Cálculos previos
3" 76.2 80 Muestra total seca aire, g

2.5" 63.5 63 M. > 20 mm, total lav. y seca, g
2" 50.8 50 M. < 20 mm, seca aire ensay., g

1.5" 38.1 40 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
1" 25.4 25 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

3/4" 19.1 20 M. > 2 mm, lavada y seca, g
1/2" 12.7 12.5 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
3/8" 9.52 10 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1/4" 6.35 6.3 M. < 2 mm, total y seca, g
Nº4 4.75 5 Muestra total seca, g

Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063

% GRAVA > 2 mm 14.2 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 26.3 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 5.8 % Arena gruesa 2-0.63 mm 5.1

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 6.4 % Arena media 0.63-0.2 mm 11.9 59.5
% Grava fina 6.3-2 mm 2.0 % Arena fina 0.2-0.080 mm 9.3

OBSERVACIONES:
 
 
 
 

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0404-500-10

ESTUFA DESEC. SELECTA MOD. DRY-BIG 720L

Equipos utilizados
SERIE NORMALIZADA DE TAMICES UNE MOD. 200
BALANZA HID. COBOS C-3200CBC 3200GR-0.01GR

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f           
(fracción inferior a 2 mm)

8.66
7.35

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

0.00

1.0000

993.97
1 157.92

97.15
163.95
143.82
143.82

1 157.92
66.80

1 091.12
97.15

6.9112

1.0000
Factor de corrección, f 1             

(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2             

(fracción inferior a 2 mm)

80.7
76.3883.32

87.3
85.8

100.0

100.0
94.2
91.8

993.97

934.12

1 062.99
1 042.34
1 016.58
1 010.31

90.0
87.8

1 157.92
1 091.12

1 157.92

20.65
25.76
6.27
16.34

0.00
66.80
28.13

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

12.53 796.72 68.8

15.67 688.43 59.5

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0491

Nº de golpes 16 31 Agua, g 1.58
Agua, g 1.85 1.87 Tara+Suelo+Agua, g 22.63
Tara+Suelo+Agua, g 22.70 25.33 Tara+Suelo, g 21.05
Tara+Suelo, g 20.85 23.46 Tara, g 12.47
Tara, g 13.53 15.31 Suelo, g 8.58
Suelo, g 7.32 8.15 % Humedad 18.4
% Humedad 25.3 22.9

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0404-500-10

Área Acreditación

GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93

Límite PlásticoLímite Líquido

23.8
18.4

Límite líquido
Límite plástico

Equipos utilizados
CUCH. CASAGRANDE AUT. MECACISA M200030

BALANZA SCALTEC SPB-54 310GR-0.01 GR

Índ. de plasticidad 5.4

Resultados

Representación gráfica
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Número de golpes

%
 d

e 
h

u
m

ed
ad

4025

30\44



Referencia del laboratorio: G10-0492

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B0404-500-10
PETICIONARIO: PROSER
CLIENTE: GEOPAYMA S.A.U. (OF. TÉCNICA DELEGACIÓN BARCELONA) (A-62076757)
DENOMINACIÓN:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: C-2
Profundidad, m: 2 - 2.1

Tipo de muestra: SACO Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: LABORATORIO Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
2 m

GRAVA ARENOSA Y CON INDICIOS DE ARCILLA.
TONALIDAD MARRÓN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 m  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S: SP-SC   

ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
PROCTOR NORMAL  - UNE 103500:1994
PROCTOR MODIFICADO  - UNE 103501:1994
ÍNDICE C.B.R.  - UNE 103502:1995
ENSAYO DE COLAPSO  - NLT-254/99
HINCHAMIENTO LIBRE EN EDÓMETRO  - UNE 103601:1996
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA  - UNE 103204:1993
SALES SOLUBLES  - NLT-114/99
CONTENIDO DE YESOS  - NLT-115/99

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

E.G. PER A LA FUTURA EDAR A BOTARELL.

11/02/2010

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

02/02/2010

Área Acreditación

GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001
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Referencia del laboratorio: G10-0492

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total
ASTM UNE Parcial Total

Desig. mm mm g g g %

4" 101.6 100 Cálculos previos
3" 76.2 80 Muestra total seca aire, g

2.5" 63.5 63 M. > 20 mm, total lav. y seca, g
2" 50.8 50 M. < 20 mm, seca aire ensay., g

1.5" 38.1 40 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
1" 25.4 25 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

3/4" 19.1 20 M. > 2 mm, lavada y seca, g
1/2" 12.7 12.5 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
3/8" 9.52 10 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1/4" 6.35 6.3 M. < 2 mm, total y seca, g
Nº4 4.75 5 Muestra total seca, g

Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063

% GRAVA > 2 mm 56.0 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 36.0 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 14.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 23.4

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 22.5 % Arena media 0.63-0.2 mm 10.6 8.0
% Grava fina 6.3-2 mm 19.5 % Arena fina 0.2-0.080 mm 2.0

OBSERVACIONES:
 
 
 
 

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0404-500-10

ESTUFA DESEC. SELECTA MOD. DRY-BIG 720L

Equipos utilizados
SERIE NORMALIZADA DE TAMICES UNE MOD. 200
BALANZA HID. COBOS C-3200CBC 3200GR-0.01GR

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f           
(fracción inferior a 2 mm)

99.52
26.02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

0.00

1.0000

1 830.52
4 157.72

1 745.44
2 327.20
187.16
187.16

4 157.72
581.76

3 575.96
1 745.44

9.7805

1.0000
Factor de corrección, f 1             

(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2             

(fracción inferior a 2 mm)

20.6
14.5602.67

60.1
44.0

100.0

100.0
93.6
86.0
75.7

1 830.52

857.16

3 148.61
2 972.95
2 641.06
2 499.32

71.5
63.5

4 157.72
3 891.24
3 575.96

4 157.72

175.66
331.89
141.74
668.80

0.00
266.48
315.28
427.35

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

19.23 414.60 10.0

8.29 333.52 8.0

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0492

Nº de golpes 14 26 Agua, g 1.16
Agua, g 1.52 2.00 Tara+Suelo+Agua, g 20.11
Tara+Suelo+Agua, g 21.78 24.60 Tara+Suelo, g 18.95
Tara+Suelo, g 20.26 22.60 Tara, g 13.08
Tara, g 15.22 15.39 Suelo, g 5.87
Suelo, g 5.04 7.21 % Humedad 19.8
% Humedad 30.2 27.7

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0404-500-10

Área Acreditación

GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93

Límite PlásticoLímite Líquido

28.0
19.8

Límite líquido
Límite plástico

Equipos utilizados
CUCH. CASAGRANDE AUT. MECACISA M200030

BALANZA SCALTEC SPB-54 310GR-0.01 GR

Índ. de plasticidad 8.2

Resultados

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0492

14.00
SI

1 2 3 4
81.34 81.76 81.34 81.76
994.79 999.92 994.79 999.92

4.0 7.0 10.0 12.0
5 192 5 016 5 192 5 016
7 290 7 207 7 405 7 212
2 098 2 191 2 213 2 196

1 955.3 1 986.4 1 951.5 1 902.9
1.97 1.99 1.96 1.90
2.11 2.19 2.22 2.20

146.31 149.01 140.93 145.97
578.30 607.25 610.84 651.28
548.88 564.38 555.43 584.00
402.57 415.37 414.50 438.03
29.42 42.87 55.41 67.28

7.3 10.3 13.4 15.4
56.04 82.30 100.87 103.39

(*) Peso específico de las partículas estimado en 2.65 g/cm3

OBSERVACIONES:

OPERADOR: PPB INFORME Nº: B0404-500-10

1.99

9.9

Resultados

Suelo+agua, g

Densidad seca, g/cm3

Densidad aparente, g/cm3

Grado de saturación (*), %

Tara, g
Tara+suelo+agua, g

Tara+suelo, g
Suelo, g

Humedad, %

Molde+suelo+agua, g

D
E
N
S
I
D
A
D

Área molde, cm2

Molde, g

Área Acreditación

(*)

Masa de la maza, kg:

Retiene tamiz #20 mm UNE, %: 

NORMAL

Altura de caida, mm:
Número de capas:

ESTUFA DESECACIÓN SELECTA MOD. DRY-BIG 720L
0.583
2.500

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR NORMAL
UNE 103.500/94

Datos del ensayo

305
3
26

Datos de la muestra
Número de golpes por capa:

Volumen molde, cm3

Densidad máxima, g/cm3

Humedad óptima, %

H
U
M
E
D
A
D

Punto nº

Agua añadida, %

Agua, g

Suelo, g

Equipo utilizado
COMPACTADORA SUELOS AUTOMÁTICA SDE MOD. S-2000

Tipo de ensayo 

Sustitución de gruesos: 

Energía de compactación, J/cm3:

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0492

14.00
SI

1 2 3 4
182.13 182.37 182.13 182.37

2 313.60 2 317.92 2 313.60 2 317.92

0.0 2.0 4.0 6.0
6 120 6 194 6 120 6 194
10 765 11 212 11 409 11 487
4 645 5 018 5 289 5 293

4 501.0 4 765.4 4 929.2 4 833.8
1.95 2.06 2.13 2.09
2.01 2.16 2.29 2.28

149.10 150.05 143.00 149.52
672.51 649.05 578.41 554.74
656.17 623.84 548.92 519.69
507.07 473.79 405.92 370.17
16.34 25.21 29.49 35.05

3.2 5.3 7.3 9.5
23.62 49.04 79.24 93.96

(*) Peso específico de las partículas estimado en 2.65 g/cm3

OBSERVACIONES:

OPERADOR: ACC INFORME Nº: B0404-500-10

2.13

7.7

Resultados

Suelo+agua, g

Densidad seca, g/cm3

Densidad aparente, g/cm3

Grado de saturación (*), %

Tara, g
Tara+suelo+agua, g

Tara+suelo, g
Suelo, g

Humedad, %

Molde+suelo+agua, g

D
E
N
S
I
D
A
D

Área molde, cm2

Molde, g

Área Acreditación

(*)

Masa de la maza, kg:

Retiene tamiz #20 mm UNE, %: 

MODIFICADO

Altura de caida, mm:
Número de capas:

ESTUFA DESECACIÓN SELECTA MOD. DRY-BIG 720L
2.632
4.535

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO
UNE 103.501/94

Datos del ensayo

457
5
60

Datos de la muestra
Número de golpes por capa:

Volumen molde, cm3

Densidad máxima, g/cm3

Humedad óptima, %

H
U
M
E
D
A
D

Punto nº

Agua añadida, %

Agua, g

Suelo, g

Equipo utilizado
COMPACTADORA SUELOS AUTOMÁTICA SDE MOD. S-2000

Tipo de ensayo 

Sustitución de gruesos: 

Energía de compactación, J/cm3:

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0492

33 13 24 Ensayo
2 314.56 2 317.83 2 314.87 Proctor

25 50 100 aplicado
5 5 5
15 30 60
7.7 7.7 7.7
1.94 2.06 2.13
2.09 2.22 2.30
55.75 71.24 83.58

5 5 5
4 4 4

11.9 10.4 9.4
1.94 2.05 2.13
2.17 2.27 2.33
86.17 94.16 100.00
0.05 0.13 0.20
4.20 2.70 1.70
21.7 47.5 54.8

(*) Peso específico de las partículas estimado en 2.65 g/cm3

Leyenda gráf. penetración:

25%
50%
100% Nota: Las  estimaciones

entre  puntos  o  fuera  del

intervalo,  son   obtenidas

mediante aproximaciones

lineales

OBSERVACIONES:

OPERADOR: ACC INFORME Nº: B0404-500-10

3.16 0.11
93 1.98 3.69 0.08

50.4
100 2.13 1.70 0.20 54.8
98 2.09 2.31

90

Área Acreditación

(*)

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO EN EL LABORATORIO

UNE 103.502/95

%% g/cm3

Densidad apar. final, g/cm3

Humedad media final, %

Densidad seca final, g/cm3

Índice C.B.R.

%
DENSIDAD SECA PROCTOR

20.2
33.5

69.6 0.16

30.5
95 2.02

SI

Humedad óptima, % 7.7
2.632Energía máx. de compactación, J/cm3:

100.0

Tipo de muestra

MODIFICADO
Densidad máxima, g/cm3 2.13

COMPACTADA
14.0

Tipo

Retiene tamiz #20 mm UNE, %: 
Sustitución de gruesos: 

Humedad media inicial, %

Densidad apar. inic., g/cm3
Densidad seca inic., g/cm3

Grado saturación final (*), %

Grado saturación inic. (*), %

Número de días sumergido

C
O
M
P
A
C
T
.

I
N
M
E
R
S
I
Ó
N

Sobrecarga aplicada, kg

Hinchamiento, %
Absorción media de agua, %

Número golpes por capa 4.535
Altura de caida, mm: 457

ENERGÍA COMP.

SI

ÍNDICE C.B.R.ABSORCIÓN AGUA

Sumergida antes de la penetración

Masa de la maza, kg:

Datos del ensayo

%

Resultados a distintos porcentajes de la densidad máxima del PROCTOR

16.8

39.742.4

HINCHAMIENTO

0.03

Equipos utilizados
COMPACTADORA SUELOS AUTOMÁTICA SDE MOD. S-2000

Datos y resultados del ensayo
PRENSA SDE MOD. MEM-101/SDC - CELÚLA 1.5 Tn

1.92 4.49

Energía de compactación, %

Número de capas

Molde número

Volumen muestra, cm3

1.90

1.95
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Representaciones gráficas
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Referencia del laboratorio: G10-0492

Altura, cm
Diámetro, cm
Volumen, cm3
Peso anillo, g
Peso anillo+suelo, g
Peso inicial suelo húmedo, g

(*) Densidad rel. part. sólidas, g/cm3 Fracción ensayada pasa por tamiz UNE, cm
Humedad inicial, % Datos de refencia para el reamasado

Densidad aparente inicial, g/cm3 Densidad seca máx., g/cm3

Densidad seca inicial, g/cm3 Humedad óptima, %
Grado saturación inicial, % Energía de compactación
Humedad final, %

Densidad aparente final, g/cm3

Densidad seca final, g/cm3

Grado de saturación final, %
(*) Densidad relativa de las partículas sólidas estimada

Presión de inundación, kp/cm2
Índice de poros inicial, e0 Lectura final antes de inundar, mm
Índice de poros final, ef Lectura final después de inundar, mm
Altura de sólido (Hs), cm ÍNDICE DE COLAPSO (I), %
Altura de poros final (Hps), cm

ESCALÓN FECHA TIEMPO ASIENTO LECTURA L0 LECTURA ALTURA ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE MÓDULO COEF.
PRESIÓN CARGA INSTÁN- INICIAL (MET. CA- FINAL PROBETA POROS POROS COMPRE- HINCHA- EDOMÉTRICO COMPRESIBI-

TANEO t=10 sg SAGRANDE) FINAL en L0 FINAL SIÓN MIENTO Em BILIDAD (av)

kp/cm2 sg mm mm mm mm cm eLo ef Cc Cs kp/cm2 kp/cm2

0.125 12/02/2010 3 618 0.007 0.007 0.006 0.012 1.9988 0.3313 0.3309
0.25 12/02/2010 3 609 0.005 0.017 0.017 0.020 1.9980 0.3306 0.3304 0.0017 332.73 0.0040
0.5 12/02/2010 3 884 0.006 0.026 0.025 0.039 1.9961 0.3301 0.3291 0.0043 255.85 0.0052
1 12/02/2010 3 694 0.033 0.072 0.069 0.093 1.9907 0.3271 0.3255 0.0120 184.60 0.0072
2 12/02/2010 82 669 0.057 0.150 0.149 0.244 1.9756 0.3218 0.3155 0.0332 132.55 0.0100
2 13/02/2010 156 576 0.001 0.245 0.245 0.271 1.9729 0.3154 0.3137

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0404-500-10

107.66

0.271
1.5018

Resultados

NOTA: Los índices de compresión (Cc) y de hinchamiento (Cs), así como los módulos edométricos (Em) y los coeficientes de compresibilidad (av), se 
estiman de forma aproximada entre un escalón de presión y el inmediatamente anterior, tomando además para el cálculo los valores de índice de
poros obtenidos al final de los escalones de presión considerados.

0.4711 POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (Ic), %

0.14
0.13

0.3137

MÓDULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO
TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10

Área Acreditación

GTL
ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS

NLT-254/99

Datos del ensayo Equipos utilizados

REAMASADOCondiciones del suelo

EDÓMETRO MONOBLOC IIC2.000
5.000
39.26

193.74

79.09

0.244
2

0.3317

1.99
2.19 1.99

Resultados

11.8
2.26
2.02

100.00

86.08
2.650

9.9 PROCTOR NOR.

Condiciones para reamasado de la probeta
2

9.9
100% 

 
Ensayo de Colapso
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Referencia del laboratorio: G10-0492

DENSIDAD SECA INICIAL: 1.99 gr/cm3 HUMEDAD INICIAL: 9.9 % DENSIDAD RELATIVA

INDICE DE POROS INICIAL: 0.3317 HUMEDAD FINAL:  % DE LAS PARTÍCULAS: 2.650 gr/cm3 (estimada)

INFORME Nº: B0404-500-10

Área Acreditación

CURVA EDOMÉTRICA GTL
ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99

0.3100

0.3120

0.3140

0.3160

0.3180

0.3200

0.3220

0.3240

0.3260

0.3280
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Referencia del laboratorio: G10-0492

Escalón de presión (kp/cm2): 0.125 0.25 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.006 0.017 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
5 0.000 0.3317 5 0.012 0.3309

10 0.007 0.3313 10 0.017 0.3306

15 0.007 0.3313 15 0.017 0.3306

30 0.008 0.3312 30 0.017 0.3306

45 0.008 0.3312 45 0.017 0.3306

60 0.008 0.3312 60 0.017 0.3306

120 0.009 0.3311 120 0.018 0.3305

180 0.009 0.3311 180 0.018 0.3305

300 0.009 0.3311 300 0.018 0.3305

420 0.009 0.3311 420 0.018 0.3305

600 0.010 0.3311 600 0.018 0.3305

900 0.010 0.3311 900 0.018 0.3305

1 200 0.010 0.3311 1 200 0.019 0.3305

1 800 0.011 0.3310 1 800 0.019 0.3305

2 700 0.011 0.3310 2 700 0.019 0.3305

3 600 0.012 0.3309 3 600 0.020 0.3304

3 618 0.012 0.3309 3 609 0.020 0.3304

INFORME Nº: B0404-500-10

12-feb-10

PRESIÓN, kp/cm2 PRESIÓN, kp/cm2

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99

FECHA FECHA
ESCALONES DE PRESIÓN

Área Acreditación

ASIENTO (+)

12-feb-10

0.25
LECTURAS LECTURAS

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

ASIENTO (+)

0.125-0.010

0.040

0.090

0.140

0.190

0.240

0.290

0.340

0.390

0.440

0.490
10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000

Tiempo en segundos
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Referencia del laboratorio: G10-0492

Escalón de presión (kp/cm2): 0.5 1 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.025 0.069 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
0 0.020 0.3304 0 0.039 0.3291

5 0.020 0.3304 5 0.069 0.3271

10 0.026 0.3300 10 0.072 0.3269

15 0.026 0.3300 15 0.073 0.3269

30 0.026 0.3300 30 0.075 0.3267

45 0.026 0.3300 45 0.076 0.3267

60 0.027 0.3299 60 0.077 0.3266

120 0.027 0.3299 120 0.079 0.3265

180 0.027 0.3299 180 0.080 0.3264

300 0.028 0.3299 300 0.082 0.3263

420 0.028 0.3299 420 0.082 0.3263

600 0.029 0.3298 600 0.083 0.3262

900 0.030 0.3297 900 0.083 0.3262

1 200 0.031 0.3297 1 200 0.084 0.3261

1 800 0.032 0.3296 1 800 0.086 0.3260

2 700 0.035 0.3294 2 700 0.090 0.3257

3 600 0.036 0.3293 3 600 0.093 0.3255

3 884 0.039 0.3291 3 694 0.093 0.3255

INFORME Nº: B0404-500-10

LECTURAS LECTURAS

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Acreditación

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL
ESCALONES DE PRESIÓN

FECHA FECHA
12-feb-10 12-feb-10

PRESIÓN, kp/cm2 PRESIÓN, kp/cm2
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Referencia del laboratorio: G10-0492

Escalón de presión (kp/cm2): 2 2 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.149 0.245 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
0 0.093 0.3255 0 0.244 0.3155

5 0.093 0.3255 5 0.244 0.3155

10 0.150 0.3217 10 0.245 0.3154

15 0.151 0.3217 15 0.246 0.3154

30 0.152 0.3216 30 0.246 0.3154

45 0.152 0.3216 45 0.247 0.3153

60 0.153 0.3215 60 0.247 0.3153

120 0.154 0.3215 120 0.249 0.3152

180 0.155 0.3214 180 0.251 0.3150

300 0.156 0.3213 300 0.252 0.3150

420 0.158 0.3212 420 0.254 0.3148

600 0.160 0.3211 600 0.256 0.3147

900 0.162 0.3209 900 0.259 0.3145

1 200 0.163 0.3209 1 200 0.260 0.3144

1 800 0.164 0.3208 1 800 0.261 0.3144

2 700 0.168 0.3205 2 700 0.261 0.3144

3 600 0.170 0.3204 3 600 0.262 0.3143

7 200 0.184 0.3195 7 200 0.264 0.3142

10 800 0.196 0.3187 10 800 0.265 0.3141

14 400 0.203 0.3182 14 400 0.266 0.3140

18 000 0.206 0.3180 18 000 0.266 0.3140

21 600 0.209 0.3178 21 600 0.266 0.3140

25 200 0.211 0.3177 25 200 0.267 0.3140

28 800 0.215 0.3174 28 800 0.267 0.3140

32 400 0.219 0.3172 32 400 0.267 0.3140

36 000 0.223 0.3169 36 000 0.268 0.3139

39 600 0.226 0.3167 39 600 0.268 0.3139

43 200 0.229 0.3165 43 200 0.268 0.3139

46 800 0.231 0.3164 46 800 0.268 0.3139

50 400 0.233 0.3162 50 400 0.268 0.3139

54 000 0.236 0.3160 54 000 0.268 0.3139

57 600 0.237 0.3160 57 600 0.268 0.3139

61 200 0.239 0.3158 61 200 0.269 0.3138

64 800 0.240 0.3158 64 800 0.269 0.3138

68 400 0.241 0.3157 68 400 0.269 0.3138

72 000 0.242 0.3156 72 000 0.269 0.3138

75 600 0.243 0.3156 75 600 0.269 0.3138

79 200 0.244 0.3155 79 200 0.269 0.3138

82 669 0.244 0.3155 82 800 0.269 0.3138

86 400 0.269 0.3138

129 600 0.269 0.3138

156 576 0.271 0.3137

INFORME Nº: B0404-500-10

LECTURAS

ASIENTO (+) ASIENTO (+)

ESCALONES DE PRESIÓN
FECHA

2
PRESIÓN, kp/cm2

FECHA
12-feb-10 13-feb-10

PRESIÓN, kp/cm2

LECTURAS

2

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Acreditación

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL
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Referencia del laboratorio: G10-0492

Fracción ensayada pasa por tamiz UNE, cm
Datos de refencia para el reamasado
Densidad seca máx., g/cm3
Humedad óptima, %

Altura, cm Energía de compactación
Diámetro, cm
Volumen, cm3
Peso anillo, g Tiempo Lecturas Δ  h Hinch.
Peso anillo+suelo, g sg mm cm %
Peso inicial suelo húmedo, g 0 0.000 2.0000 0.000

Densidad rel. part. sólidas, g/cm3 5 0.000 2.0000 0.000

Humedad inicial, % 10 0.000 2.0000 0.000

Densidad aparente inicial, g/cm3 15 0.000 2.0000 0.000

Densidad seca inicial, g/cm3 30 0.000 2.0000 0.000

Grado saturación inicial, % 45 0.001 2.0001 0.005

Humedad final, % 60 0.001 2.0001 0.005

Densidad aparente final, g/cm3 120 0.002 2.0002 0.010

Densidad seca final, g/cm3 180 0.003 2.0003 0.015

Grado de saturación final, % 300 0.004 2.0004 0.020

420 0.004 2.0004 0.020

600 0.005 2.0005 0.025

900 0.005 2.0005 0.025

1 200 0.005 2.0005 0.025

1 800 0.006 2.0006 0.030

2 700 0.006 2.0006 0.030

3 600 0.006 2.0006 0.030

7 200 0.006 2.0006 0.030

10 800 0.007 2.0007 0.035

14 400 0.007 2.0007 0.035

18 000 0.008 2.0008 0.040

21 600 0.008 2.0008 0.040

25 200 0.008 2.0008 0.040

28 800 0.008 2.0008 0.040

32 400 0.007 2.0007 0.035

36 000 0.007 2.0007 0.035

39 600 0.007 2.0007 0.035

43 200 0.007 2.0007 0.035

46 800 0.007 2.0007 0.035

50 400 0.007 2.0007 0.035

54 000 0.007 2.0007 0.035

57 600 0.007 2.0007 0.035

61 200 0.007 2.0007 0.035

64 800 0.007 2.0007 0.035

68 400 0.007 2.0007 0.035

72 000 0.007 2.0007 0.035

75 600 0.007 2.0007 0.035

79 200 0.007 2.0007 0.035

82 800 0.007 2.0007 0.035

86 400 0.007 2.0007 0.035

129 600 0.006 2.0006 0.030

172 800 0.006 2.0006 0.030

216 000 0.006 2.0006 0.030

253 907 0.006 2.0006 0.030

    

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0404-500-10

Datos del ensayo

Datos del ensayo

Resultado

2.000

1.99
100.00

100% 

77.53

193.14
107.47

Condiciones del suelo

Área Acreditación

GTL
HINCHAMIENTO LIBRE EN EDÓMETRO

UNE 103.601/96

PROCTOR NOR.
1.99
9.9

2.24

85.67
2.650
9.90

1.98

TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10

5.000
39.26

Hinchamiento libre, % : 0.03

Presión inicial aplicada, kp/cm2 : 0.100

2.18

12.70

REAMASADOEquipos  utilizados

2
EDÓMETRO MONOBLOC IIC

MÓDULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO
Condiciones para reamasado de la probeta

Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G10-0492

* CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93
Área de Acreditación: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

* CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS - NLT-114/99
Área de Acreditación: (*)

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

* CONTENIDO DE YESO EN LOS SUELOS - NLT-115/99
Área de Acreditación: (*)

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

OBSERVACIONES:

OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0404-500-10

g

%0.13

0.2391

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS
EN LOS SUELOS

0.10 %

0.00 % SO4Ca.H2O

1.1672 g

0.25 g/litro

50.2846 g
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Fecha edición: Nº. Informe:

CLIENTE: GEOPAYMA S.A.U. (OF. TÉCNICA DELEGACIÓN BARCELONA) (A-62076757)
DENOMINACIÓN:

GEOPAYMA, S.A.U.

Laboratorio Acreditado por la Generalitat de Catalunya (18-04-06), de conformidad con el Decreto 257/2003
de 21 de octubre sobre la Acreditación de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción, en las siguientes
Áreas Técnicas:

GTL Área de  ensayos de laboratorio de geotecnia.
Número de identificación a efectos registrales: 06162GTL06(B+C)

GTC Área de sondeos, toma de muestras y ensayos 'in situ' para reconocimientos geotécnicos.
Número de identificación a efectos registrales: 06161GTC06(B)

GEOPAYMA, S.A.U. es miembro fundador de la Asociación Catalana de Empresas de Sondeos y Estudios
Geotécnicos (ACESEG)
GEOPAYMA, S.A.U. es miembro de la Asociació de Consultors i Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya
(ACEGAC)

GEOPAYMA, S.A.U. tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado según las siguientes normas
y con los siguientes números de registro (lo que no implica la certificación del presente producto):

(*) En acta indica los ensayos no incluidos en las acreditaciones del laboratorio.

GEOPAYMA, S.A.U. GEOPAYMA, S.A.U.
Montcada i Reixac Montcada i Reixac

Fdo. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ Fdo. ALFONSO GÓMEZ GONZÁLEZ
Geólogo Geólogo
Director del Laboratorio Responsable Área de Ensayo GTL

ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE MONTCADA I REIXAC

E.G. PER A LA FUTURA EDAR A BOTARELL.

- OHSAS18001:2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Certificado nº 046/SE/06/05 (02-06-2009)

- UNE-EN-9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos - Certificado nº FS34143 (21-04-2009)

16/02/2010 B0404-500-10

ÁREA DE ENSAYO GTL
INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO

- UNE-EN-14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. RequisItos con Orientación para su Uso - Certificado nº EMS 551373 (02-06-2009)
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 1 

Índex 

1. Introducció ...............................................................................................................2 

 

Apèndix 1. Plànol situació 

Apèndix 2. Preses fotogràfiques 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 2 

1. Introducció 

Amb la finalitat de descriure visualment els punts més característics de les 

instal·lacions actuals de depuració i de la zona on s’efectuaran les obres de la nova 

estació depuradora d’aigües residuals de Botarell, s’han efectuat varis reportatges 

fotogràfics a l’àmbit d’actuació. 

Les imatges fotogràfiques han estat preses mitjançant una càmera digital de 35 mm i 

descarregades amb el software de suport. 

A continuació s’adjunta un plànol de situació de les diferents presses fotogràfiques i 

posteriorment les fotografies obtingudes. 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic  
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apèndix 2. Preses fotogràfiques



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 1 

 

Fotografia 1. Entrada a l’actual EDAR de Botarell. 

 

 

Fotografia 3.Tanc d’oxidació (reactor biològic). 

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 2 

 

Fotografia 2. Cargol transportador per al desbast de sòlids (pretractament) 

 

 

Fotografia 4. Reactor biològic i decantador secundari. 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 3 

 

Fotografia 5. Espessidor de gravetat. 

 

 

Fotografia 6. Tancs de secat de fangs (fora de servei). 

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 4 

 

Fotografia 7. Vista general de l’EDAR actual 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 5 

 

Fotografia 8. Punt d’abocament de l’EDAR actual. 

 

 

Fotografia 10. Vista de la parcel·la de la nova ubicació de l’EDAR 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 6 

 

Fotografia 9. Vista del barranc de l’Empedrat. 

 

 

Fotografia 11. Vista accés a la nova EDAR des de la ctra. T-320 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 7. Reportatge fotogràfic 7 

 

Fotografia 12. Vista de la zona d’abocament a la riera 
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ANNEX 8. DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES DE 

DISSENY

Annex 8. Determinació de paràmetres de disseny  
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Annex 8. Determinació de paràmetres de disseny 1 

Índex 
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4. Objectius de qualitat ..............................................................................................3 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

1. Introducció 

A aquest annex es presenten els paràmetres de disseny del procés de tractament de 

les aigües residuals proposat a l’EDAR de Botarell 

 

2. Cabal de disseny 

A partir de les dades d’aforaments de les campanyes de mostreig que es presenten a 

l’annex 4 Caracterització de les aigües, es conclou que el cabal diari de disseny de 

l’EDAR serà de 326 m3/d. 

 

Concepte Unitats Valor

Població  futura hab. 2.000

Població equivalent futura hab. 3.366

Dotació per habitant l/ hab. dia 163,00

Cabal diari mig, Qd m3/d 326

Cabal horari mig, Qh m3/h 13,58

Cabal punta, Qp m3/h 33,96

Cabal màxim, dilució Qmàx m3/h 67,92
 

Taula 1. Dades de població i cabals de disseny. 

 

3. Carregues contaminats 

S’han adoptat els següents valors de càrregues contaminats a partir dels resultats de 

la campanya analítica de mostres integrades realitzades per part de l’empresa 

Tecnoambiente a data de Juny 2009. També s’han tingut en compte les analítiques 

realitzades per part de l’ACA i l’empresa SECOMSA, explotadora de l’actual EDAR,  

durant els anys anteriors. 

 

 

 

 

Annex 8. Determinació de paràmetres de disseny 2 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

CÀRREGUES CONTAMINANTS Valor Unitats Valor Unitats

DBO5   

Concentració mig  619,50 mg/l 201,96 Kg/dia 

Concentració màxima 805,35 mg/l 262,54 Kg/dia 

DQO   

Concentració mig  1066,50 mg/l 347,68 Kg/dia 

Concentració màxima 1386,45 mg/l 451,98 Kg/dia 

SS   

Concentració mig  365,00 mg/l 118,99 Kg/dia 

Concentració màxima 547,50 mg/l 178,48 Kg/dia 

Nitrogen Total   

Concentració mig  61,00 mg/l 19,89 Kg/dia 

Concentració màxima 91,50 mg/l 29,83 Kg/dia 

Fòsfor   

Concentració mig 12,00 mg/l 3,91 Kg/dia 

Concentració màxima  18,00 mg/l 5,87 Kg/dia 

Taula 2. Càrregues contaminants de disseny de l’EDAR  

 

4. Objectius de qualitat 

Els objectius de qualitat a obtenir a l’aigua de sortida de l’EDAR compleixen amb els 

establerts a la Directiva 91/271/CEE, del 21 de maig de 1991, sobre el tractament de 

les aigües residuals urbanes. 
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 8. Determinació de paràmetres de disseny 4 

OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sequedat dels fangs > 20% 
 

Fracció S.V. en fang tractat < 75% 
 

Eliminació DBO 96% 
 

Eliminació MES 90% 
 

Eliminació N 84% 
 

Taula 3. Valors dels paràmetres d’abocament  de l’aigua tractada. 

Font: Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 1991 
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Annex 9. Càlculs del procés  
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 9. Càlculs del procés 1 

Índex 

1. Introducció ...............................................................................................................3 
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1. Introducció 

A continuació s’exposa el dimensionament bàsic dels elements més significatius que 

conformen la solució de l’estació depuradora d’aigües residuals proposada. 

A l’annex núm 3 “Estudi d’alternatives” es proposaven dues alternatives de tractament 

de les aigües residuals per a la nova EDAR de Botarell, elegint finalment l’alternativa 2, 

que consisteix en un pretractament i un tractament secundari amb reactor biològic-

decantador concèntric. 

 

2. Dades de partida 

A partir de les dades de població i de les dades obtingudes dels aforaments, es 

consideren les següents dades de partida per al càlcul. 

Dades generals de la planta 

Tipus d’aigua Residencial urbana 

Sanejament Unitari 

Població futura 2.000 hab. 

Dotació 163 l/hab./dia 

Cabal diari 326 m3/dia 

Cabal horari  13,58 m³/h 

Cabal instantani 3,76 l/s 

Factor Qmàxim 2,5 

Cabal màxim biològic 33,96 m³/h 

Factor Qmínim 0,5 

Cabal mínim 6,79 m³/h 

Factor Qdilució 5,0 

Cabal de dilució 67,92 m³/h 

Cabal màxim pretractament 67,92 m³/h 

Taula 1. Dades generals  

 

A partir dels resultats de l’anàlisi de les mostres obtingudes es determinen les 

següents càrregues contaminants: 
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Càrregues contaminants (Concentracions mitjanes) 

DBO5 619,5 mg/l 201,96 kg/dia 

DQO 1066,5 mg/l 347,68 kg/dia 

MES 365,0 mg/l 118,99 kg/dia 

NT 61,0 mg/l 19,89 kg/dia 

P 12,0 mg/l 3,91 kg/dia 

Taula 2. Càrregues contaminants de l’aigua d’entrada. 

 

Els objectius de qualitat a complir per l’aigua efluent de planta són els següents: 

Paràmetres 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sensibilitat Alta  

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  

Taula 3.  Qualitat de l’aigua de sortida. 

 

3. Esquema de funcionament 

La solució proposada consta de les operacions i processos unitaris que es descriuen a 

continuació. 

 

3.1. Línia d’aigua 

La línia d’aigua consta de les següents instal·lacions: 

− Sobreeixidor de captació d’aigües residuals. 

− Canal de desbast amb reixa de gruixuts 

− Bombament a pretractament. 
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− Pretractament compacte que s’allotjarà a un edifici que contindrà també els 

equips de deshidratació de fangs, aeració i desodorització. 

− Tractament biològic, format per un mòdul reactor - decantador concèntric 

executat en formigó armat “in situ”. Consta dels següents elements: 

o Cambra de mescla 

o Reactor biològic. En aquest tanc es produeixen els processos de: 

• Aeració/Agitació 

• Zona anòxica 

o Decantador secundari. 

o Arqueta conjunta de fangs, on es situen els grups motobomba per al 

bombament dels fangs de recirculació (interna i externa) i d’excés. 

o Arquetes varies. Arqueta de buidats i drenatges, de greixos i escumes 

del decantador, de sortida de l’aigua clarificada i arqueta elèctrica. 

− Arqueta de sortida de l’aigua tractada. 

 

3.2. Línia de fangs 

Consta de les següents instal·lacions: 

− Arqueta conjunta de fangs, fangs en excés del tractament biològic. 

− Espessidor de fangs biològics. 

− Grup motobomba de fangs espessits a deshidratació. 

− Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug. Condicionament dels 

fangs amb reactius. 

− Transport i emmagatzematge dels fangs deshidratats en contenidor. 

 

3.3. Instal·lacions de desodorització 

Consta de les  següents etapes i equips: 

− Etapa de humidificació: 

• Ventilador centrífug. 

• Torre de humidificació vertical. 
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• Grup motobomba de recirculació del líquid de rentat. 

− Etapa de tractament biològic: 

• Bassa de formigó armat i fàbrica de maons. 

• Biomassa de tipus orgànic. 

 

3.4. Instal·lacions de sobrenedants i desguassos 

Els sobrenedants  i desguassos que es produeixen en les diferents fases de depuració 

seran conduïts a capçalera/pretractament. En concret distingim: 

− Transport a pretractament dels greixos i escumes del decantador secundari. 

− Transport a capçalera de planta del buidat del reactor/decantador.  

− Transport a capçalera de planta dels sobrenedants de l’espessidor de fangs.  

− Transport a capçalera de planta del drenatge de la deshidratació de fang 

− Transport a capçalera de les aigües residuals dels serveis de la planta 

depuradora. 

 

4. Línia d’aigua 

A continuació s’exposen els càlculs dels diferents processos i instal·lacions que formen 

part de la línia d’aigua de l’estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. 

 

4.1. Sobreeixidor d’arribada a la planta depuradora 

L’aigua residual de la xarxa de sanejament unitària del nucli urbà arriba al sobreeixidor 

d’aigües pluvials mitjançant un col·lector de PEAD DN 500.  

El sobreeixidor és de formigó armat “in situ” de dimensions interiors 4,00 x 2,50 x 2,60 

m. 

El sobreeixidor lateral permet l’evacuació de les aigües de pluvials al col·lector de 

PEAD DN 500 que connecta amb la sortida de l’aigua tractada de la planta cap el 

Barranc de l’Empedrat. 

L’aigua a tractar en l’estació depuradora es conduïda pel col·lector de PEAD DN 400 al 

canal de desbast. 
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     - Cabal màxim d'arribada pel col·lector emisari (Actual) 1758,00 m3/h

     - Cabal màxim entrada a E.D.A.R. 67,92 m3/h
     - Cabal màxim a sobreeixir amb E.D.A.R. en servei 1690,08 m3/h

     - Cabal màxim a sobreeixir sense E.D.A.R. en servei 1758,00 m3/h
     - Longitud de sobreeixidor adoptada 4 m

     - Cota llindar de sobreeixidor 152,58 m
     - Càrrega sobre sobreeixidor a Qmax. a sobreeixir 0,160 m

     - Destí del Cabal sobreeixit Barranc de l'Empedrat
     - Col·lector By-pass

         - Material PEAD Corrugat
         - Diàmetre nominal 500 mm

         - Diàmetre interior 418 mm
     - Col·lector a pretractament

         - Material PEAD Corrugat

         - Diàmetre nominal 400 mm
         - Diàmetre interior 335 mm

 

4.2. Canal de desbast amb reixa de gruixuts 

Al canal de desbast de sòlids arriba el col·lector de PEAD DN400 i es situa una 

comporta mural a l’inici del mateix que permet realitzar el by-pass general de la planta 

pel sobreeixidor de pluvials. 

El canal de desbast té unes dimensions interiors de 2.10 x 0.50 x 1,20 m. 

Abans d’incorporar les aigües al pou d’elevació es situa una reixa de neteja 

automàtica. Aquest equip té una separació entre barrots de 20 mm i el gruix dels 

mateixos és de 8 mm. La inclinació de la reixa és fixa en 75 º i l’abocament dels sòlids 

es realitza a un contenidor. 

En cas necessari de realitzar les tasques de manteniment o reparació de la reixa es 

preveu un by-pass del canal mitjançant l’accionament de les comportes murals. Al pou 

de bombament es situa un cistell d’extracció vertical per a la retenció de sòlids durant 

el funcionament del by-pass. 

 

  - Tipus de comporta aïllament (Canal desbast) Mural

  - Dimensions

       . Ample 0,50 m

       . Alçada taulell 0,40 m

   -By-pass S'utilizarà el sobreeixidor de pluvials
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   -Cabal mig 13,58 m3/h

   -Cabal punta 33,96 m3/h

   -Cabal màxim admissible 67,92 m3/h
   -Tipus de reixa Reixa de neteja automàtica

   -Nº de reixes 1 ud
   -Nº de reixes en servei

     - A Cabal mig 1 ud

     - A Cabal punta 1 ud
     - A Cabal màxim 1 ud

   -Llum lliure entre pletines 20,00 mm
   -Ample de pletines 8,00 mm

   -Ample de canal 0,40 m

   -Ample útil unitari 0,29 m
   -Calat

     - a Q mig 0,27 m
     - a Q punta 0,29 m

     - a Q max 0,31 m

   -Velocitat de paso
     - a Q mig 0,05 m/s

     - a Q mig (30% colmat.) 0,07 m/s
     - a Q punta 0,11 m/s

      -a Q punta (30%colmat) 0,16 m/s

     - a Q max 0,21 m/s
      -a Q max (30%colmat) 0,30 m/s

   -Sistema de neteja Automàtic
   -Destí dels residus Contenidor  de fins

   -Capacitat contenidor 800,00 l

 

4.3. Bombament d’aigua bruta a pretractament 

El pou de bombament té la solera a la cota 150,50 m amb una alçada d’aigua residual 

per al funcionament dels grups motobombes de 0,65 m. 

El rang del nivell d’aigua dins del pou és de 0,95 m des del nivell mínim d’151,15 m 

fins al màxim d’152,10 m. 

L’elevació de l’aigua bruta es realitza mitjançant (2+1) grups motobombes de cabal de 

disseny 34 m3/h i alçada manomètrica 8 mca. 

La canonada d’aspiració de cadascun dels grups és de xapa d’acer de diàmetre 100 

mm. amb la corresponent vàlvula de comporta i de retenció. Aquestes canonades 

s’uneixen en un col·lector de xapa d’acer de diàmetre 150 mm, que condueix l’aigua 

bruta a l’entrada del tamís de sòlids fins. 
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   -Cabal mig 13,58 m3/h

   -Cabal mínim estimat 6,79 m3/h

   -Cabal punta 33,96 m3/h
   -Cabal màxim admissible 67,92 m3/h

   -Sistema bombes sumergibles

   -Nº de bombes instal·lades 3 ud
   -Nº de bombes en servei 2

     - a Q mig 1 ud
     - a Qmin 1 ud

     - a Q punta 1 ud

     - a Q max 2 ud
   -Nº de bombes en reserva

     - a Q mig 3 ud
     - a Qmin 3 ud

     - a Q punta 2 ud

     - a Q max 1 ud
   -Cabal unitari teòric 33,96 m3/h

   -Cabal unitari adoptat 34,00 m3/h

   -Sistema de regulació del Cabal de bombament mitjançant variador de freqüència
   -Nº de bombes amb variador de freqüència 1 ud

   -Cabal unitari bombes amb variador de freqüència
     - Cabal mínim (35 Hz) 10,20 m3/h

     - Cabal màxim (50 Hz) 34,00 m3/h

     - Rang de regulació de Cabal 30 - 100 %
  -Nº de bombes de Cabal fix 2 ud

   -Cabal unitari bombes Cabal fix 34 m3/h
   -Altura manomètrica 8 m.c.a.

   -Control de l'estació de bombament mitjançant mesurador ultrasònic de nivell

 

El volum de regulació del pou de bombament és de 8,93 m3, que compleix amb 

l’alçada de regulació necessària dels grups motobomba. 
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     - Nº de bombes instal·lades 3 ud

     - Nº màxim de bombes funcionant 2 ud

     - Nº d'arrancades màxim per hora 5 ud
     - Cabals de bombament

         . Cabal 1 bomba (mínim) 10,20 m3/h
         . Cabal 1 bomba (màxim) 34,00 m3/h

         . Cabal 2 bombes (mínim) 44,20 m3/h
         . Cabal 2 bombes (màxim) 68,00 m3/h

     - Volums de regulació requerits

         . volum residual 2,321 m3
         . volum de regulació 1ª bomba 1,700 m3

         . volum de regulació 2ª bomba 1,700 m3
     - volum total 5,721 m3

     - Dimensions en planta del pou de bombament
         . Longitud 2,10 m

         . Amplada 1,70 m

     - Altura de regulació
         . Altura residual 0,65 m

         . Altura de regulació (1ª bomba) 0,48 m
         . Altura de regulació (2ª bomba) 0,48 m

     - Altura total de regulació 1,60 m
     - Altura útil total adoptada 2,50 m

     - Volum de regulació adoptat 8,93 m3

 

4.4. Tamisat de sòlids fins 

El tamisat de sòlids fins es realitza abans de l’entrada de l’aigua al pretractament 

compacte mitjançant un tamís rotatiu de cabal 67,92 m3/h i llum de malla de 1,5 mm. 

Els sòlids eliminats són traslladats mitjançant un cargol transportador fins al contenidor 

de 4 m3 situat al costat del tamís. 
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   -Cabal mig 13,58 m3/h

   -Cabal punta 33,96 m3/h

   -Cabal màxim admissible 67,92 m3/h
   -Tipus de tamís  Rotatiu autonetejant

   -Nº de tamissos instal·lats 1 ud
   -Nº de tamissos en servei

     - A Cabal mig 1 ud
     - A Cabal punta 1 ud

     - A Cabal màxim 1 ud

   -Llum lliure 1,50 mm
   -Cabal màxim per unitat 67,92 m3/h

   -Sistema de neteja Automàtic
   -Regulació automatisme Per temporitzador

   -Destí dels residus Contenidor
   -Capacitat contenidor 4,00 m3

   El tamis disposarà de by-pass i aigua de neteja a pressió. 

 

4.5. Pretractament compacte 

S’instal·la a l’interior de l’edifici un tanc de pretractament compacte d’acer amb 

dimensions exteriors 5,50 x 1,10 x 1,72 m. 

En aquest tanc es situen els següents equips: 

-  Tamís de sòlids fins. Descrit a l’apartat anterior 

- Cargol transportador horitzontal de fons amb un diàmetre del sense fi de 140 

mm. S’encarrega de traslladar les sorres que decanten al llarg del tanc cap al 

cargol extractor de sorres. 

- Graella de PVC de diàmetre 80 mm amb 8 unitats de difusors de bombolla per 

a l’aeració del tanc. Permet la distribució, dins del tanc, de l’aire impulsat per la 

bufant situada a la sala de bufants. La funció principal es el desemulsionat dels 

greixos i escumes de l’aigua del tanc. 

El grup motobufant d’èmbols rotatius dóna un cabal de 25/104 m3/h, amb dues 

velocitats de funcionament, i pressió d’impulsió 1,5 bar. La canonada de 

transport de l’aire al tanc és de xapa d’acer de diàmetre 50 mm. 

- Cargol extractor de sorres amb un diàmetre del sense fi de 140 mm. Eleva les 

sorres des del fons del tanc fins al classificador de sorres. 

- Mecanisme de rascat dels greixos i escumes. Està fabricat en acer amb 

coberta de PRFV, i té un ample de 0,50 m i longitud 2,43 m. S’encarrega de 
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rascar el greixos que es troben a la superfície de l’aigua per al seu trasllat al 

concentrador de greixos. 

 

Al costat del tanc es situen els equips exposats anteriorment: 

- Classificador de sorres del tipus cargol sense fi, amb una capacitat hidràulica 

màxima de 15 m3/h i d’extracció de sorres 0,5 m3/h. Es disposa d’un cargol 

transportador amb zona de premsat final de capacitat 1,5 m3/h. 

- Concentrador de greixos, de cabal nominal 10 m3/h i velocitat ascensional 2 

mm/s. L’ample és de 1,00 m amb una longitud de 2,43 m i alçada de 2,19 m. El 

sistema d’arrossegament és del tipus corones i rasquetes. 

Per a l’emmagatzematge del greixos i flotants s’utilitza un contenidor de 800 l., mentre 

que les sorres són dipositades en un contenidor de 4 m3 

 

4.6. Mesura de cabal d’aigua bruta 

L’aigua pretractada es conduïda fins a l’arqueta de repartiment i by-pass biològic 

mitjançant una canonada de X.A./PEAD 150/160. 

Abans de l’entrada a aquesta arqueta, l’aigua bruta es mesurada mitjançant un 

cabalímetre electromagnètic de DN100. 

    - Cabals a mesurar

         . Q mig 13,58 m3/h
         . Q màxim 67,92 m3/h

    - Sistema de mesura Electromagnètic en canonada
     - Nª de linies de mesura 1 ud

    - Diàmetre del mesurador 100 mm
    - Rang de velocitats

        . Velocitat de pas a Cabal mig 0,48 m/s
        . Velocitat de pas a Cabal màxim 2,40 m/s

 

4.7. Arqueta de repartiment i by-pass biològic 

A l’interior de l’arqueta existeix un sobreeixidor que permet controlar el cabal d’aigua 

cap el reactor biològic. El cabal màxim a tractament biològic és de 33,96 m3/h 

L’arqueta esta dividida en dos compartiments, essent el segon compartiment on aboca 

el cabal d’aigua que sobrepassa el cabal màxim de biològic. 
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El sobreeixidor té una longitud de 0,60 m. i una amplada de 0,20 m, amb el llavi de 

vessament situat a la cota 153,70 m. 

Per una altra banda, a l’arqueta es pot realitzar el by-pass del tractament biològic 

accionant la comporta mural que divideix les dues cambres. 

Les dimensions interiors de l’arqueta són d’1,10 x 1,40 x 2,90 m 

     - Cabal màxim a pretractament 67,92 m3/h
     - Cabal màxim a tratament biològic 33,96 m3/h

     - Cabal màxim a sobreeixir 33,96 m3/h
     - Cabal màxim by-pass 67,92 m3/h

     - Sistema de by-pass i regulació sobreeixidor i comporta mural de by-pass
     - Destí By-pass general

 

4.8. Mesura de cabal d’aigua a tractament biològic 

Abans de l’entrada de l’aigua al reactor biològic es situa una arqueta amb un 

mesurador electromagnètic de cabal DN65. 

    - Cabals a mesurar

         . Q mig 13,58 m3/h
         . Q punta 33,96 m3/h

    - Sistema de mesura Electromagnètic en canonada
     - Nª de linies de mesura 1 ud

    - Diàmetre del mesurador 65 mm
    - Rang de velocitats

        . Velocitat de pas a Cabal mig 1,14 m/s
        . Velocitat de pas a Cabal màxim 2,84 m/s

 

4.9. Tractament biològic 

El mòdul de tractament biològic es del tipus reactor – decantador concèntric, i està 

executat en formigó armat “in situ”. El mòdul és circular amb un diàmetre exterior de 

16,50 m. 

Adossades al mòdul de tractament estan la cambra de mescla, l’arqueta de fangs, 

l’arqueta de sortida del biològic, l’arqueta de bombament dels flotants del decantador, 

l’arqueta de sortida de l’aigua tractada i l’arqueta elèctrica. 
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A continuació es presenten totes i cadascunes de les instal·lacions i processos que 

formen part del tractament biològic 

 

4.9.1 Cambra de mescla 

En aquesta cambra adossada al reactor es produeix la homogeneïtzació de l’aigua 

d’entrada al reactor biològic mitjançant la utilització d’un agitador lent. 

De la cambra de mescla l’aigua passa al reactor a treves d’un orifici rectangular de 

dimensions 0,50 x 0,50 m, amb un comporta mural de seccionament. A la sortida cap 

al reactor existeix un deflector que realitza les tasques de distribució i tranquil·litzador 

de les aigües. 

Al fons de la cambra està un orifici de 0,30 x 0,30 m, seccionat amb una comporta 

mural, que comunica el reactor amb la cambra 

El by-pass del reactor biològic cap el decantador es realitza tancant l’orifici de pas cap 

al reactor amb la comporta mural, i conduint l’aigua per una canonada de X.A. de 

diàmetre 100 que comunica la cambra amb l’arqueta de sortida del reactor. 

     - Nº de cambres 1 1 ud

     . Temps de retenció a Qmig. 1,50 1,50 h
     . Volum necessari 20,38 20,38 m3

     - Dimensions
        . Amplada 2,50 2,50 m

         . Longitud 2,50 2,50 m
         . Profunditat 4,70 4,70 m

     - Volum adoptat 29,38 29,38 m3
      Anirà provista d'agitador lent 2,20 2,20 kw

 

4.9.2 Reactor biològic 

L’aeració a l’interior del reactor es porta a terme amb la instal·lacions de graelles de 

difusors de membrana. Es col·loquen tres (3) graelles amb 63 difusors en cadascuna 

d’elles. A més a més, existeix un sistema d’elevació de cada graella que permet 

realitzar les tasques de manteniment i/o reparació sense afectar a les altres, i així es 

dóna continuïtat a l’aeració del reactor. 

El reactor té un diàmetre exterior de 16,50 m., interior de 8,80 m i una alçada total de 

4,5 m. El volum del reactor per a una alçada útil de 4,0 metres (nivell de la làmina de 

aigua) és de 612 m3, essent el volum de la zona anòxica d’un 25 % aproximadament 

del volum del reactor. 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 9. Càlculs del procés 15 

  -Sistema de tractament Fangs activats en aeració prolongada

  -Temperatura 20 12 ºC

  - Cabal mig 13,58 13,58 m3/h
  -Cabal punta 33,96 33,96 m3/h

  -Concentracio mitjana DBO5 entrada 619,50 619,50 mg/l
  -Concentracio màxima DBO5 entrada 805,35 805,35 mg/l

  - Pes DBO5 d'entrada 201,96 201,96 kg/d

  - Concentració DBO5 sortida 25,00 25,00 mg/l
   -Pes DBO5 sortida 8,15 8,15 kg/d

   -Rendiment DBO5 95,96 95,96 %

   -Concentració mitjana SS entrada 365,00 365,00 mg/l

   -Concentració SS sortida 35,00 35,00 mg/l
   -Rendiment SS 90,41 90,41 %

   -Concentració mitjana N-NTK entrada 61,00 61,00 mg/l

   -Concentració màxima N-NTK entrada 91,50 91,50 mg/l

   -Concentració  N-NTK sortida 15,00 15,00 mg/l
   -Rendiment N-NTK 75,41 75,41 %

   -Concentració mitjana P-PT entrada 12,00 12,00 mg/l

   -Concentració màxima P-PT entrada 18,00 18,00 mg/l

   -Concentració  P-PT sortida 2,00 2,00 mg/l
   -Rendiment P-PT 83,33 83,33 %

   -Càrrega masica (kgDBO5/kg MLSS) 0,090 0,090 kg/kg

   -Pes de fangs activats 2243,97 2243,97 kgMLSS
   -Concentració sòlids (MLSS) 3,75 3,75 kg/m3

   -Volum reactor necessari 598,39 598,39 m3

     - Tipus de basses Reactor-Decantador concéntric
     - Temperatura 20 12 ºC

     - Nº de basses 1 1 ud

     - Profunditat útil 4,0 4,0 m
     - Dimensions 

         -Diametre interior 8,80 8,80 m

         -Diametre exterior 16,50 16,50 m
     - Volum total adoptat (anòxica+aeració) 612,02 612,02 m3

Relació zona anòxica/volum total 25,00 25,00 %
    - Volum zona anòxica 153,00 153,00 m3

     - Volum zona airejada 459,01 459,01 m3
     - Càrrega volumètrica

         . DBO5 d'entrada 0,33 0,33 kg/m3
         . DBO5 a eliminar 0,33 0,32 kg/m3

     - Temps de retenció
         . a Q mig 45,06 45,06 h
         . a Q max 18,02 18,02 h



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 9. Càlculs del procés 16 

Per una altra banda, existeix un agitador – accelerador de corrent que té com a finalitat 

facilitar el moviment de l’aigua dins del reactor amb un cabal d’agitació de 1,40 m3/s i 

una velocitat mitjana de l’aigua de 0,31 m/s. El seu emplaçament és a la zona de la 

passarel·la de tramex d’accés al decantador. 

     - Temperatura 20 12 ºC

     - Tipus d'agitadors Sumergibles de hélice
     - Secció dels canals de la bassa

         . Amplada de canal 3,85 3,85 m
         . Profunditat útil 4,00 4,00 m

     - Velocitat de circulació 0,300 0,300 m/s
     - Potència adoptada 1,47 1,47 W/m3

     - Potència de barreja requerida 0,90 0,90 KW
     - Nº de agitadors

         - per bassa 1 1 ud
         - Total 1 1 ud

     - Potència unitaria mínima 0,90 0,90 KW
     - Potència unitaria adoptada 0,90 0,90 KW

     - Potència unitaria adoptada en xarxa 1,4 1,4 KW

 

4.9.2.1 Procés de nitrificació - desnitrificació 

Al llarg del recorregut de l’aigua pel reactor biològic, zona d’aeració i anòxica, es 

produeix el procés de nitrificació i desnitrificació per a la reducció de nitrogen. 
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   -Cabal mig 13,58 13,58 m3/h

   -Temperatura de l'aigua 20,00 12,00 ºC

   -Altura topogràfica 153,00 153,00 msnm
   -S.S. entrada a biològic

     - Concentració 365,00 365,00 mg/l
     - Pes diari 118,99 118,99 kg/d

   -DBO5 entrada a biològic

     - Concentració 619,50 619,50 mg/l
     - Pes diari 201,96 201,96 kg/d

  - Volum del reactor
     - Total 612,02 612,02 m3

     - Zona anòxica 153,00 153,00 m3

  -Volum per a desnitrificació 25,00 25,00 %
  -Concentració MLSS en reactor 3,75 3,75 kg/m3

  -Pes de fangs activats 2295,06 2295,06 kg/d
  -Càrrega màsica adoptada 0,088 0,088 kg/kg

FANGS EN EXCES HUISKEN
Fe (kg/día) = (1,2 * Cm^0,23 + 0,5 * (B - 0,6))* DBO5ent * R/100

Éssent:
B = S.S./DBO5

R = Rendiment depuració (%)

CEDEX

  - Kg fangs produïts en excés per kg DBO5 eliminada 0,670 0,681 kg/kg
  - Pes de fangs en excés (Fe) 133,36 135,27 kg/d

ATV
  - Factor FT = 1,072^(T-15) 1,42 0,81

  - Edat del fang (Huisken) 16,49 16,50
  - Kg fangs produïts en excés per kg DBO5 eliminada 0,602 0,674 kg/kg

  - Pes de fangs en excés (Fe) 119,72 133,96 kg/d
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  - Temperatura 20 12 ºC

  - Concentració mitjana fangs en excés 7,50 7,50 kg/m3

  - Edat del fang total 17,21 16,97 día
  - Edat del fang aeròbia 12,91 12,73 día

  - Factor de seguretat 1,80 1,80
  - Edat del fang necessària per a nitrificació-desnitrificació 5,00 10,95 día

  - Edat del fang total inclòs fangs químics 14,52 14,36 dia

a) Temperatura de nitrificació

EQUACIO QUE DEFINEIX EL PROCES DE NITRIFICACIO :   (1 - fx) = S * (bnT + 1 / E) / unmT

On:
fx = fracció MLSS existents a la zona anòxica

S = factor de seguretat (varia entre 1 i 1,50)

bnT = coef. decreixement bactèries nitrificants per a respiració endògena = 0,04 * 1,029^(T - 20)
unmT = coef. creixement bactèries nitrificants = u(20) * 1,123^(T - 20)

u(20) = 0,5 en condic. normals i 0,4 en condic. més desfavorables

     - u (20) 0,400 0,400

     - Coef. de decreixement de les bactèries nitrificants (bnT) 0,0322 0,0322 l/día
     - Coef. de creixement de les bactèries nitrificants (unmT) 0,1656 0,1666 l/día

     - Fracció de MLSS existents a la zona anòxica (fx) 0,250 0,250
     - Factor de seguretat (S) 1,250 1,250

     - Temperatura a partir de la qual es produirà nitrificació 12,40 12,45 ºC

b) Desnitrificació màxima

CONCENTRACCIÓ N COM A NITRAT QUE PODRIA DESNITRIFICAR-SE A LA ZONA ANÒXICA

Dc (mg/l) = Sbi * (fbs * (1 - (P * Y)) / 2,86 + (Y * E * K2 * fx) / (1 + bhT * E))
On:

Sbi = Concentració DQO biodegradable a l'efluent 

fbs = relación DQO rapid. biodegradable i DQO biodegr. (0,33 aigua decant. i 0,24 aigua no decant.)
P = relació DQO / VSS = aprox. 1,50 mg DQO / mg VSS

Y = coef. creixement bactèries heteròtrofes = aprox. 0,45 mg VSS / mg DQO
K2 = coef. De desnitrificació = 0,1 * 1,08^(T - 20) mg N-NO3H / mg VASS / día

bhT = coef. decreixement bactèries heteròtrofes = 0,24 * 1,029^(T - 20) l/día

     - Concentració de DQO biodegradable a l'efluent (Sbi) 853 853 mg/l
     - Relació entre DQO rapid. biodegr. i DQO biodegr. (fbs) 0,240 0,240

     - Relació DQO/VSS (P) 1,500 1,500 mg/mg
     - Coef. creixement bactèries heteròtrofes (VSS/DQO) (Y) 0,450 0,450 mg/mg

     - Coeficient de desnitrificació (N-NO3H/VASS/día) (K2) 0,100 0,054 mg/mg/día

     - Coefic. de decreixement de bactèries heteròtrofes (bhT) 0,240 0,191 l/día
     - Max. concentr. N com a nitrat que podria desnitrific. (Dc) 55,47 44,02 mg/l
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CAPACITAT DE DESNITRIFICACIO
     - Temperatura 20 12 ºC

     - Volàtils en zona anòxica (70% MLSS) 401,63 401,63 kg VASS
     - Capacitat desnitrificació (mg N-NO3H/mg VASS/día) (0,04-0,08)

         . Respecte a màxima concentració posible desnitrificar 0,045 0,036 mg/mg/d
         . Respecte a concentració real a desnitrificar 0,023 0,023 mg/mg/d

Concentració NITROGEN AMONIACAL QUE NO ES NITRIFICA
Na (mg/l) = (KnT * (bnT + 1/E)) / (unmT * (1 - fx) - (bnT + 1/E))

On:

KnT = coef. de saturació per a nitrificació = 1,123^(T - 20) mgN-NH3/l
     - Coeficient de saturació per a nitrificació (KnT) 1,000 0,395 mgN-NH3/l

     - Nitrogen amoniacal (Na) 0,486 1,289 mg/l

c) Nitrogen en aigua residual
     -N-NTK entrada planta 61,00 61 mg/l

     - N-NO3 en entrada planta 0,00 0 mg/l

     - Nitrogen elim. en decantac. (N orgànic insoluble = 10%) 0,00 0 mg/l
     - N orgànic soluble no biodegradable (2%) 1,22 1,22 mg/l

     - N orgànic soluble biodegradable, no amonificable (2%) 1,22 1,22 mg/l
      -N en S.S (6% ss de sortida) 2,10 2,10 mg/l

     -N- NTK al tractament biològic 61,00 61,00 mg/l

     - N-NO3 al tractament biològic 0,00 0,00 mg/l
     - Nitrogen en fangs en excés (aprox. 7% MV) 20,05 20,33 mg/l

     - NTK nitrificat
         . Concentració 35,93 34,84 mg/l

         . s/NTK entrada biològic 58,90 57,11 %
     - N-NO3 desnitrificat

         . Cabal de recirculació 56,10 56,10 m3/h

         . Concentració 28,92 28,05 mg/l
         . s/NTK nitrificat 80,51 80,51 %

     - Nitrogen a l'efluent
         . Orgànic 2,44 2,44 mg/l

         . Amoniacal (N-NH4) 0,49 1,29 mg/l

     - N en S.S 2,10 2,10 mg/l
         . Total Kjeldahl (NTK) 5,03 5,83 mg/l

         . Nitrificat (N-NO3) 7,00 6,79 mg/l
         . Total (NT) 12,03 12,62 mg/l

     - Rendim. depuració biològica

         . En NTK 91,76 90,44 %
         . En NT 80,28 79,31 %

     - Rendim. totals de la E.D.A.R.
         . En NTK 91,76 90,444 %

         . En NT 80,28 79,311 %
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4.9.2.2 Necessitats d’oxigen al reactor biològic 

Com ja s’ha exposat anteriorment el sistema d’aeració al reactor és mitjançant graelles 

de difusors de membrana. 

En total existeixen 189 difusors repartits en tres (3) graelles d’acer inoxidable amb un 

cabal màxim teòric per difusor de 4,23 m3/h. 

 - Temperatura 20 12 ºC

a) Per a síntesi cel·lular 

     - Coeficient respiració M.O. 0,654 0,654
     - Quantitat de O2 a aportar

         . Diària 130,07 129,94 kg O2/d
         . mitjana s/ 24 hores 5,42 5,41 kg O2/h

     - Factor de punta per DBO5 1,90 1,90
     - Necessitats punta de O2 10,30 10,29 kg O2/h

b) Per a respiració endògena
     - Coeficient respiració endògena 0,0608 0,0608

       - Quantitat de O2 a aportar
         . Diaria 139,54 139,54 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 horas 5,81 5,81 kg O2/h

c) Per a nitrificació

     - N.T.K. entrada a biològic
         . Concentració 61,00 61,00 mg/l

         . Pes diari 19,89 19,89 kg/d
     - nitrogen en fangs excés 20,05 20,33 mg/l

     - Rendim. NTK en biològic 91,76 90,44 %

     - NTK a l'efluent
         . Concentració 5,03 5,83 mg/l

         . Pes diari 1,64 1,90 kg/d
     - NTK nitrificat

         . Concentració 35,93 34,84 mg/l
         . Pes diari 11,71 11,36 kg/d

     - O2 per a nitr. (kg O2/kg NH4e) 4,60 4,60 kg/kg

     - Quantitat de O2 a aportar
         . Diària 53,88 52,25 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 hores 2,24 2,18 kg O2/h
     - Factor de punta per a nitrif. 1,50 1,50

     - Necessitats punta 3,37 3,27 kg O2/h
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 - Temperatura 20 12 ºC

d) Aportament per desnitrificació
     - N-NO3 desnitrificat

         . Concentració 28,92 28,05 mg/l

         . Pes diari 9,43 9,14 kg/d
     - O2 produït (kg O2/kg NO3) 2,80 2,80 kg/kg

     - Quantitat de O2 aportat
         . Diària 26,40 25,60 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 hores 1,10 1,07 kg O2/h
     - Factor de punta per desnitrif. 1,00 1,00

     - Aportació punta 1,10 1,07 kg O2/h

TOTAL NECESSITATS D'OXIGEN

     - Quantitat mitjana a aportar 12,38 12,34 kg O2/h
     - Quantitat màxima a aportar 18,38 18,30 kg O2/h

     - Ratio kg O2/kg DBO5e
         . Condicions mitjanes 1,49 1,49 kg/kg
         . Condicions màximes 2,22 2,21 kg/kg

 

4.9.2.3 Producció d’aire 

En l’edifici d’explotació i pretractament existeix una estància on es situen els equips de 

producció d’aire per al pretractament (desemulsionat de greixos) i tractament biològic. 

S’utilitzen 2+1 bufants per a complir amb les necessitats d’aeració del reactor biològic 

de cabal unitari 420 m3/h i pressió d’impulsió 1,5 bars. 

La canonada principal d’impulsió dels equips de producció d’aire cap al reactor és de 

X.A./PEAD de diàmetre 100/ 110. 

Al reactor es situa una canonada de xapa d’acer perimetral de diàmetre 80 per a la 

distribució de l’aire cap les graelles. En aquesta canonada es col·loquen 4 vàlvules de 

comporta que permeten la sectorització de cadascuna de les graelles per manteniment 

o reparació. 
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  - Temperatura 20 12 ºC

a) Necessitats d'aire

     - Sistema d'aeració Difusors

     - Conc. O2 dissolt al reactor 2 2 g/m3
     - Coeficient alfa 0,65 0,65

     - Coeficient beta 0,95 0,95

     - Concent. saturació oxigen a T ºC  9,090 10,780 g/m3
     - Concent. saturació oxigen a temperatura licor mescla 8,636 10,241 g/m3

     - Concentració de saturació O2 en aigua pura a 10ºC. 11,290 11,290 mg/l
     - Coef. De difusió a 10ºC. i TºC. 0,8299 0,9634 m2/seg.

     - Pressió atmosfèrica al nivell del mar Coef. saturació útil 760 760 mmHg

     -Factor de correcció segons altitud (100m) 0,988 0,988
     -Presión atmosferica a 100m  750,88 750,88 mmHg

     - Coeficient de transferència 0,455 0,487
     - Capacitat d'oxigenació requerida

         - Mitjana 27,22 25,36 kO2/h

          -Màxima 40,41 37,61 kO2/h
     -Relació kO2/m3aire 0,28 0,28 kO2/m3

     -Rendiment difusors (5%*(H-0,20) 19 19 %
     -Cabal d'aire requerit

            -mig 511,60 476,64 Sm3/h

            -màxim 759,59 706,93 Sm3/h

b) Producció d'aire
     - Tipus de màquina Soplantes

     - Nº de bufants en servei 2 2 ud

     - Nº de bufants en reserva 1 1 ud
     - Cabal unitari teòric

         . En condicions standard 380 353 Sm3/h
         . En condicions normals 354 329 Nm3/h

     - Cabal unitari adoptat

         . En condicions standard 400 Sm3/h
         . En condicions normals 372 Nm3/h

     - Aportació d'aire Automàtica en funció del O2 dissolt
     - Regulació Per variador de freqüència

     - Nº de bufants amb variador de freqüència 1 1 ud
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 c) Distribució d'aire

     - Zona anòxica

         . Graelles
             .. Quantitat per bassa 0 ud

             .. Quantitat total 0 ud
         . Difusors

             .. Tipus Membrana
             .. Quantitat per bassa 0 ud

             .. Quantitat total 0 ud

     - Zona airejada
         . Aportació màxima d'aire 800 Sm3/h

         . Graelles
             .. Quantitat per bassa 3 ud

             .. Quantitat total 3 ud

    - Difusors
             .. Tipus Membrana

    - Nº de difusors per graella 63 ud
    - Nº de difusors per bassa 189 ud

    - Qmax aire per difusor 4,23 Sm3/h

 

4.9.2.4 Dosificació de clorur fèrric 

Com a complement de l’eliminació de fòsfor per via biològica (fangs en excés) es 

necessari utilitzar additius químics (via química) per a reduir la quantitat de fòsfor a 

l’efluent, i d’aquesta manera complir amb els requeriments de qualitat de les aigües. 

S’utilitza el clorur fèrric com a reactiu químic i als càlculs es considerà com a valor del 

fòsfor a l’entrada de la planta un increment del 15% respecte al valor de partida 

adoptat, es a dir, en lloc de 12 mg/l de P es pren 13,8 mg/l de P a eliminar per via 

biològica i química. 

El dipòsit de clorur fèrric està situat fora i a un costat de l’edifici de pretractament i 

explotació. S’han implementat les mesures de seguretat requerides a la legislació 

vigent per a evitar possibles contaminacions per trencament accidental del dipòsit, com 

és la ubicació del mateix dins d’un recinte tancat.  

Tanmateix, es compta a l’interior de l’edifici amb un grup motobomba per a l’ompliment 

del dipòsit i 1+1 bombes dosificadores de clorur fèrric. 

Amb una canonada de PVC DN25 es condueix el clorur fèrric des de la bomba 

dosificadora fins a la cambra de mescla , que es troba prèvia al reactor biològic. 
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   Temperatura 20 12 ºC

   Concentració de "P" entrada planta 12 12 mg/l

   Pes de "P" entrada planta 3,91 3,91 kg/d
   Pes de fangs en excés 133,36 135,27 kg/d

   Contingut volàtils en fangs en excés (aprox. 70%) 93,36 94,69 kg/d
  Pes de"P"en fangs excés (aprox.1 %MV ) 0,93 0,95 kg/d

   Eliminació de "P" per vía biològica 2,86 2,90 mg/l

   Concentració de "P" en sortida biològic 9,14 9,10 mg/l
   Pes de "P" en sortida biològic 2,98 2,97 kg/d

   Concentració de "P" a l'efluente 2,00 2,00 mg/l

   Concentració de "P" a eliminar 7,14 7,10 mg/l
   Pes de "P" a eliminar 2,33 2,31 kg/d

   Sistema d'eliminació Vía química a la sortida del reactor biològic
   Reactiu a utilitzar Clorur fèrric

L'eliminació de fòsfor per vía química es projecta com a complement a la reducció per vía biològica.

Les instal·lacions de clorur fèrric i l'aportació de fangs s'estableix, no només per a l'eliminació del
fòsfor vía química deduït, sinó per a un possible increment del fòsfor a l'entrada a planta d'un 15% sobre

els valors indicats a les dades de partida.

 - Concentració de "P" a eliminar vía química 8,94 8,90 mg/l

 - Pes de "P" a eliminar 2,91 2,90 kg/d

        La dosificació de clorur fèrric es realizarà en el reactor biològic.

 Dosificació de cloruro fèrric

     - Forma de subministrament Líquid
     - Riquesa 40 % FeCl3

     - Massa específica 1,417 kg/dm3
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    Temperatura 20 12 ºC

   a) Consums

     - % de fòsfor soluble a eliminar 97,81 97,80 %
     - Dosificació mitjana 2,00 2,00 moles Fe/mol P

10,47 10,47 g FeCl3/g P
     - Dosificació punta 3,00 3,00 moles Fe/mol P

15,71 15,71 g FeCl3/g P

     - Consum horari de clorur fèrric comercial
         . Mig 2,24 2,23 l/h

         . Punta 3,36 3,35 l/h

   b) Emmagatzematge

     - Forma d'emmagatzematge Dipòsit de P.R.F.V.

     - Autonomía d'emmagatzematge a dosi mitjana 20 20 d
     - Nº de dipòsits 1 1 ud

     - Capacitat unitaria requerida 1,08 1,07 m3

     - Capacitat de dipòsit adoptada 1,50 1,50 m3

   c) Dosificació

     - Sistema de dosificació Bomba dosificadora

     - Nº de bombes en servei 1 1 ud
     - Nº de bombes en reserva 1 1 ud

     - Cabal unitari requerit 3,36 3,35 l/h

     - Cabal máx. bomba dosif. 5,0 5,0 l/h
     - Aplicació Reactor biològic

Fangs precipitats per eliminació de fòsfor

     - Concentració de "P" eliminat 8,94 8,90 mg/l
     - Mols de "P" eliminats 0,0003 0,0003 mol/l

     - Mols de PO4Fe formats 0,0003 0,0003 mol/l
     - Pes de PO4Fe format 44,81 44,61 mg/l

     - Mols de Fe(OH)3 formats 0,0003 0,0003 mol/l

     - Pes de Fe(OH)3 formats 30,83 30,69 mg/l
     - Pes del precipitat 75,64 75,30 mg/l

     - Pes diari de fangs 24,66 24,55 kg/d  

 

4.9.3 Decantador secundari 

El decantador secundari té un diàmetre de 8,20 m i alçada cilíndrica útil 3,50 m, amb 

un volum d’aproximadament 191 m3. El decantador és concèntric amb el reactor 

biològic formant el mòdul de tractament. 
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L’aigua del reactor aboca a una arqueta adossada al mòdul, i posteriorment es 

conduïda mitjançant una canonada de PEAD de diàmetre 200 mm. cap a la campana 

deflectora central del decantador. 

El pont mòbil està constituït per una passarel·la radial de tramex, un eix central, carro i 

unes rasquetes de fons i flotants revestides de neoprè en les zones de fregament. 

L’aigua clarificada de la superfície del decantador es recollida en un canal perimetral, 

previ pas pel deflector i vessadors triangulars, i conduïda per una canonada de x.a. / 

PEAD de diàmetre 150 /160 mm. cap a l’arqueta de presentació. S’ha previst una 

arqueta adossada al mòdul de tractament biològic per a ubicar en un futur un 

cabalímetre de mesura de l’aigua de sortida del decantador, quan es dupliqui la línea 

de tractament biològic. 
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   Cabal mig 13,58 m3/h

   Cabal punta 33,96 m3/h

Decantador 

     - Sistema De gravetat
     - Tipus Extració central

     - Forma Circular

     - Nº de decantadors 1 ud
     - Dimensions

         . Diàmetre 8,20 m
         . Altura cilíndrica útil 3,50 m

         . Pendent solera 1V:12H
         . Altura cònica 0,275 m

     - Superfície

          .Unitari 52,81 m2
          .Total 52,81 m2

      -Volum
          .Unitari 190,81 m3

          .Total 190,81 m3

     - Càrrega superficial
         . a Q mig 0,26 m3/m2/h
         . a Q max 0,64 m3/m2/h

     - Càrrega de sòlids
         . a Q mig 0,96 kg/m2/h

         . a Q max 2,41 kg/m2/h
     - Temps de retenció

         . a Q mig 14,05 h
         . a Q max 5,62 h

Recollida d'aigua decantada

     - Sistema Canal perimetral 
     - Sobreeixidor Senzill

    .- Longitud de sobreeixidor

         .Unitari 23,25 m
         .Total 23,25 m

     - Càrrega sobre sobreeixidor
         . a Q mig 0,58 m3/h/m

         . a Q punta 1,46 m3/h/m
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                         JUSTIFICACIO PROFUNDITAT MITJANA DECANTADOR

     - Càrrega superficial hidraúlica màxima 0,64 m3/m2/h

     - MLSS en reactor 3,75 kg/m3
     - Concentració recirculació 7,50 kg/m3

     - Índex volumètric de fang 130 ml/g

     - Relació recirculació 1,00
     - Volum comparatiu fang 487,50 ml/l

     - Càrrega superficial de fangs 313,48 l/m2/h
     - Sistema retirada fang Rasquetas

     - Coeficient extracció 0,700

     - Concentr. fang fons decantador 10,71 kg/m3
     - Temps d'espessiment 2,70 h

     - Valor empíric concentració 1310,66 l/m3
     - Altura de capes

         . Zona de espessiment 1,29 m

         . Zona de emmagatzematge 0,56 m
         . Zona de separació 1,25 m

         . Zona de clarificació 0,50 m
     - Altura mínima a 2/3 del radi (segons càlcul) 3,60 m

     - Altura a 2/3 del radi adoptada al decantador secundari 3,61

 

Existeix una tremuja de recollida dels flotants del decantador i posteriorment són 

conduits mitjançant una canonada de xapa d’acer de diàmetre 80 cap a l’arqueta de 

greixos i escumes. Els flotants són impulsats cap al concentrador de greixos del 

pretractament mitjançant un grup motobomba de cabal 3m3/h. 

L’arqueta és de formigó armat “in situ” amb unes dimensions d’1.50 x 1.50 x 2.65 m 

En l’arqueta es situa un agitador que té com a funció remoure els greixos per a evitar 

que es espesseixen massa. 
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Retirada de sobrenedants

     - Sistema d'arrossegament escombrador superficial

     - Recollida flotants-aigua Caixa i tuberia a concentrador.

     - Evacuació del decantador Per gravetat
     - Destí dels flotants extrets Concentrador de greixos

     - Purga de flotantes-agua. vàlvula automàtica.
     - Cabal màxim d'extracció. 3 m3/h
    - Extracció flotants Bomba submergible
         . Número de bombes 1 ud.

         . Cabal unitari 3 m3/h

         . Altura manomètrica 6 m.c.a.

L'arqueta de bombament anirà provista d'agitador.

 

4.9.4 Arqueta conjunta de fangs, recirculació dels fangs 

Del fons del decantador secundari surt una canonada de PEAD de diàmetre 160 mm 

que condueix els fangs (recirculació externa) cap a l’arqueta conjunta adossada al 

mòdul. Tanmateix, una canonada de xapa d’acer de diàmetre 150 mm. comunica el 

reactor biològic amb l’arqueta anterior (recirculació interna). 

Les dimensions de l’arqueta són de 7,50 x 2,00 x 6,50 m, de formigó armat “in situ”. 

Mitjançant 1+1 grups motobomba submergibles i canonada de x.a./PEAD de diàmetre 

80/90 els fangs són impulsats a la cambra de mescla d’entrada al reactor biològic. 

El grup motobomba té com a punt de funcionament, un cabal de 21 m3/h i una alçada 

manomètrica de 3,5 m.c.a. 

S’instal·la un cabalímetre DN 80, a la canonada d’impulsió, per a mesurar els fangs 

recirculats. 

Per a regular el cabal de recirculació dels fangs s’utilitza un variador de freqüència en 

un dels grups motobomba. 
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   Cabal mig 13,58 m3/h

   Concentració mitjana en basses 3,75 kg/m3
   Concentració purga clarificador 7,50 kg/m3

   Índex de Mohlman 133,33 ml/g

   Cabal de recirculació teòric 13,58 m3/h
   Cabal de recirculació adoptat 21,00 m3/h

   Proporció sobre Cabal mig 154,60 %
   Sistema d'elevació bombes submergibles

   Nº de bombes en servei 1 ud
  Nº de bombes en reserva 1 ud

  -Cabal unitari 21,00 m3/h

  -Altura manomètrica 3,50 m.c.a
  - Cabal total a mesurar 21,00 m3/h

  - Sistema de mesura Electromagnètic en canonada
  - Nª de línies de mesura 1 ud

  - Cabal a mesurar per línia 21,00 m3/h
  - Diàmetre del mesurador 80 mm

  - Velocitat de paso 1,16 m/s

 

4.9.5 Arqueta de sortida d’aigua tractada 

L’aigua clarificada del decantador es conduïda mitjançant una canonada soterrada de 

PEAD de diàmetre 160 mm. fins a l’arqueta de sortida d’aigua tractada en la planta. 

L’arqueta té dos compartiments, un sec i l’altre humit. Al primer es situa el mesurador 

electromagnètic de cabal d’aigua tractada de diàmetre DN100, i al segon s’observa la 

presentació de l’aigua tractada cap a la canonada de sortida de la planta . 

Les dimensions del primer compartiment són de 2,00 x 2,00 x 2,60 m, i del segon de 

3,00 x 2,00 x 3,00 m, de formigó armat “in situ”. 

El grup de pressió d’aigua industrial es situa a la superfície i proper a l’arqueta de 

sortida. És dimensiona per a un cabal de 10 m3/h i alçada manomètrica 70 m.c.a,. 

Consta dels següents elements: 

- 2 bombes de cabal 5 m3/h i alçada 70 m.c.a. La canonada d’aspiració és de 

xapa d’acer de diàmetre 50 mm, i l’aigua s’aspira del segon compartiment de 

l’arqueta de sortida. 

- Filtre d’anelles de 2” de 130 µ. 

- Dipòsit de membrana de 300 l. 
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Superfície aproximada de la parcel·la de l'E.D.A.R. : 4200 m²
Percentatge de zona ocupada per plantacions : 10 %
Superfície utilitzada per a plantacions : 420 m²
Cabal d'aigua necessària per m² : 50 l/m² d
a) Cabal necessari d'aigua tractada per a reg : 21,00 m³/d
Temps diari previst de funcionament : 12 h/d
Cabal horari d'aigua tractada : 1,75 m³/h
b) Cabal d'aigua tractada per a us en serveis auxiliars : 15 m³/d
Temps diari previst de funcionament : 7 h/d
Cabal horari d'aigua tractada : - 2,14 m³/h
c) Cabal necessari aigua serveis auxiliars : 31 m³/d
Temps diari previst de funcionament : 5 h/d
Cabal horari corresponent : 6,2 m³/h
d) Cabal horari necessari aigua a centrífuga (1 ud): 1 m³/h
Total Cabal horari necessitats d'aigua: 4,89 m³/h

Grup de pressió aigua de serveis auxiliars i reg

Número de grups de pressió 1 ud
Cabal adoptat 10 m³/h
Número de bombes en funcionament 2 ud
Cabal unitari adoptat : 5 m³/h
Pressió màxima de treball : 7 Kg/cm²

 

5. Línia de fangs 

A continuació s’exposen els càlculs dels diferents processos i instal·lacions que formen 

part de la línia de fangs de l’estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. 

 

5.1. Arqueta conjunta de fangs, fangs en excés del tractament biològic 

Respecte a l’’arqueta conjunta de fangs ja s’han descrits les seves característiques i 

les canonades de connexió amb el tractament biològic a l’apartat 3.9.4 de recirculació 

de fangs de la línia d’aigua. 

Per a la impulsió dels fangs en excés del tractament biològic s’han dimensionat 1+1 

grups motobomba submergibles a l’interior de l’arqueta. 

El cabal unitari del grup és de 5,5 m3/h i alçada manomètrica de 8 m.c.a. 

Els fangs en excés són impulsats mitjançant una canonada de x.a./PEAD de diàmetre 

80/90 cap a l’espessidor de fangs situat a un costat del mòdul biològic. 

Per a la mesura dels fangs biològics en excés s’instal·la un mesurador electromagnètic 

de diàmetre DN40. 
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   Fangs en excés (CEDEX) 133,36 kg/d

   Fangs precipitats per eliminació de fòsfor 24,66 kg/d
   Fangs totals 158,02 kg/d

     - Pes de fangs 158,02 kg/d
     - Concentració

         . Purga fangs del decantador 7,50 kg/m3
         . Purga fangs del reactor biològic 3,75 kg/m3

     - Cabal de fangs
         . Purga fangs del decantador 21,07 m3/d

         . Purga fangs del reactor biològic 42,14 m3/d

     - Temps de bombament
         . Purga fangs del decantador 4,00 h

         . Purga fangs del reactor biològic 8,00 h
     - Cabal requerit

         . Purga fangs del decantador 5,27 m3/h
         . Purga fangs del reactor biològic 5,27 m3/h

     - Cabal de bombament adoptat 5,50 m3/h

     - Sistema d'elevació bombes sumergibles
     - Nº de bombes en servei 1 ud

     - Nº de bombes en reserva 1 ud
     - Cabal unitari 5,50 m3/h

     - Altura manomètrica 8,00 m.c.a.

     - Destí Espessidor
  - Cabal total a mesurar 5,50 m3/h

  - Sistema de mesura Electromagnètic en tuberia
  - Nª de línies de mesura 1 ud

  - Cabal a mesurar per línia 5,50 m3/h
  - Diàmetre del mesurador 40 mm

  - Velocitat de pas 1,22 m/s

 

5.2. Espessidor de fangs biològics 

L’espessidor de fangs biològics és prefabricat en acer del tipus gravetat i té forma 

circular amb un diàmetre de 4,5 m i una alçada total de 4,10 m. 

La part cilíndrica de l’espessidor té una longitud de 3,30 m. i la cònica de 0,50 m. El 

volum aproximat és de 52 m3. 

La part superior de l’espessidor es cobreix amb una cúpula de PRFV d’alçada 0,30 m., 

i es situa una passarel·la on es subjecta l’equip motriu del sistema de rasquetes de 

fons de l’espessidor. 

A l’interior de l’espessidor existeix la columna central en acer al carboni que està unida 

al grup motriu per al subministrament de moviment a les rasquetes de fons, la 

campana tranquil·litzadora d’entrada dels fangs biològics, l’abocador perimetral amb 
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forma triangular (sobrenedants) i les rasquetes de fons amb cautxú regulable en la part 

inferior per al rascat de la solera. 

Els sobrenedants i buidats de les canonades de l’espessidor (xapa d’acer de diàmetre 

80 mm.) són recollits en una arqueta de formigó armat “in situ” de dimensions 0,50 x 

0,50 x 0,50 m. A aquesta arqueta també s’incorpora el drenatge del biofiltre mitjançant 

una canonada de polietilè corrugat de diàmetre 200 mm. La canonada de connexió 

amb l’arqueta de buidats/drenatges del mòdul biològic és de PEAD de diàmetre 200 

mm. 

El drenatge de la llosa on es situa l ‘espessidor es realitza cap a una arqueta de 

formigó “in situ” de dimensions 0,30 x 0,30 x 0,30 m, que està connectada amb 

l’anterior mitjançant una canonada de PEAD de diàmetre 160 mm. 

En el cas d’extreure els fangs espessits a un camió per al transport a un centre de 

gestió de residus es preveu un racor Barcelona de diàmetre DN-45mm a la canonada 

de sortida de l’espessidor. 

 

      - Tipus Gravetat

     - Forma Circular
     - Nº de espessidors 1 ud

     - Dimensions
         - Diàmetre 4,50 m

         - Altura cilíndrica útil 3,00 m

         - Altura cònica 0,50 m
         - Pendente 1V/4H

     - Superfície 15,90 m2
     - Volum 51,26 m3

     - Càrrega màssica superficial 9,94 kg/m2/d
     - Càrrega hidraúlica a Qmax 0,35 m3/m2/h

     - Temps de retenció (concentr. mitjana 30 kg/m3) 6,49 días

         - Cabal sobrenedant
            - Purga fangs del decantador 15,80 m3/d

            - Purga fangs del reactor biològic 36,87 m3/d
     - Sistema d'evacuació  gravetat

     - Destí Capçalera de planta

 

5.3. Grup motobomba de fangs espessits a deshidratació 

Els fangs espessits són aspirats de l’espessidor mitjançant un canonada de x.a./PEAD 

de diàmetre 80/90 fins als grup motobomba de cargol helicoïdal excèntric. 
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S’ha dimensionat 1+1 grup motobomba de cabal 2,50 m3/h i alçada manomètrica 10 

m.c.a. Aquests equips es situen a la sala de deshidratació de l’interior de l’edifici. 

Les canonades d’entrada i sortida dels grups motobomba són de xapa d’acer de DN65 

i 50 mm respectivament, existint vàlvules en ambdues canonades que permeten 

alternar el funcionament dels grups motobomba.  

La canonada principal d’entrada al decantador centrífug és de xapa d’acer de diàmetre 

DN65. 

 

     - Concentració 30 kg/m3

     - Cabal de fangs espessits 5,27 m3/d
     - Sistema de purga bombes cargol helicoïdal

     - Temps de bombament 3,00 h/d

     - Dies setmanals 5,00 d/sem
     - Cabal teòric 2,46 m3/h

 Bombament de fangs espessits

   Nº de unitats en servei 1 ud

 - Nº de bombes en reserva 1 ud
 - Cabal unitari teòric 2,46 m3/h

 - Cabal de bombament adoptat 2,50 m3/h

 

5.4. Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug 

La deshidratació dels fangs es realitza mitjançant un decantador centrífug de cabal 

2,50 m3/h, situat a la sala de deshidratació de l’edifici. 

La concentració de matèria seca a l’entrada del decantador centrífug és d’un 3%, amb 

una sequedat esperada de la torta del 25 % si la matèria volàtil es situa en el rang del 

40-60 %, i del 23 % si la matèria volàtil es superior al 60 %. 

L’entrada dels fangs al decantador es realitza per una canonada d’alimentació de 

diàmetre 65 mm. Un cop a l’interior, la fase sòlida, més pesat, es precipita contra les 

parets del rotor, mentre que la fase líquida forma un anell concèntric. Per uns orificis el 

líquid surt a l’exterior, mentre que la fase sòlida es arrossegada per un cargol sense fi 

cap l’exterior. 

En la sala de deshidratació es situa un equip de detecció de gasos (metà, sulfhídric, 

nitrogen, hidrogen, amoníac, acetaldehid, compostos del sofre,..) equipat amb sondes 
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de senyalització sonores i llumíniques per a prevenir una possible intoxicació de les 

persones que accedeixin o es trobin en l’interior de la sala. 

  - Pes de fangs a assecar 158,02 kg/d

  - Concentració 30,00 kg/m3

  - Volum de fangs a assecar 5,27 m3/d
  - Dies de filtració setmanals 5,00 d/sem

 - Hores de filtració diaries 3,00 h/d
  - MS a tractar per dia útil 221,23 kg/d
  - Càrrega horaria de funcionament 73,74 kg/h

  - Volum horari a tractar 2,46 m3/h

Decantador dentífug

     - Nº de decantador centrífug en servei 1 ud
     - Nº de decantdor centrífug en reserva 0 ud
     - Capacitat unitaria requerida 2,46 m3/h
     - Capacitat unitaria real 2,50 m3/h
    -  Càrrega horària en decantador 75 kg/h

Fangs deshidratats

     - Pes de fangs (dia útil) 221,2 kg/d
     - Sequetat de la torta 25,00 %
     - Cabal de fangs (dia útil) 0,87 m3/d
     - Densitat de la torta 1,02 t/m3
     - Pes de torta per dia útil 0,88 t/d
     - Destí del fang sec emmagatzematge

Filtrat decantador centrífug

     - Cabal (dia útil) 6,76 m3/d
     - Destí Capçalera de planta 

 

5.4.1 Condicionament dels fangs amb reactius 

Per a obtenir un rendiment adequat en la deshidratació mecànica dels fangs 

(decantador centrífug) es necessari el condicionament previ dels fangs mitjançant 

reactius químics. 

La funció principal d’aquests reactius es trencar l’estabilitat col·loïdal i aconseguir una 

aglomeració de partícules, en forma de flòculs, que permetin accelerar la pèrdua 

d’aigua dins del decantador centrífug. 

El reactiu utilitzat és el polielectrolit orgànic i la seva preparació es realitza en un equip 

de preparació automàtica en continu. 

L’equip automàtic està format per tres compartiments tancats de dimensions 1,00 x 

1,00 x 0,8 m, i de capacitat útil conjunta de 700 l. El cabal màxim a subministrar per 

l’equip és de 700 l/h. Al primer i segon compartiment existeix un electroagitador. 
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Posteriorment, el polielectrolit es dosificat cap als fangs a deshidratar mitjançant 1+1 

grups motobomba de cabal màxim 250 l/h i pressió 1 bar. 

L’equip automàtic de preparació de polielectrolit, els grups motobomba de dosificació i 

el quadre de control i comandament de les operacions de deshidratació es situen en 

una sala independent i aïllada del decantador centrífug per motius de seguretat. La 

visualització de les operacions sobre el decantador centrífug es controlen a través d’un 

vidre que separa aquesta sala de la sala de deshidratació. 
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  - Tipus de reactiu Polielectròlit
  - Forma de subministrament Sòlid

a) Consums

     - Materia seca a tractar 73,74 kg/h

     - Dosi
         - mitjana 5,00 kg/TmMS

         - màxima 8,00 kg/TmMS
     - Consum horari

         - mig 0,37 kg/h
         - màxim 0,59 kg/h

b) Emmagatzematge
     - Auton.de emmag.a dosi mitjana 15,00 d

     - Capacitat requerida 16,59 kg
     - Capacitat adoptada 40,00 kg

     - Forma d'emmagatzematge Sacs 20Kg 2

c) Dilució

     - Sistema de preparació Automático

     - Nº de equipos de preparación 1 ud
     - Nº de depósitos 1 (3 compartiments) ud

     - Capacitat 500,00 l

     - Concentr. de la dilució 0,50 %
     - Consum de poliel. diluït

         - A dosi mitjana 73,74 l/h
         - A dosi màxima 117,99 l/h

d) Dosificació

     - Sistema Bomba cargol helicoïdal

     - Nº de bombes en servei 1 ud
     - Nº de bombes en reserva 1 ud
     - Cabal unitari requerit 117,99 l/h
     - Cabal unitari adoptat 40 - 250 l/h
     - Forma de dosificació Manual
     - Dilució posterior a dosificació
        - Concentració 0,200 %
        - Cabal d'aigua per a dilució 176,99 l/h
        - Sistema de mesura utilitzat Rotàmetre

 

5.5. Transport i emmagatzematge dels fangs deshidratats 

Els fangs deshidratats obtinguts del decantador centrífug són conduïts mitjançant un 

cargol transportador sense fi a un contenidor de 4 m3  situat a la sala de deshidratació 

de fangs. 

Posteriorment, els fangs són carregats i transportats per un camió cap a un abocador 

autoritzat. 
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  - Recollida i evacuació Cargol transportador sense eix
  - Nº de Cargols horitzontals 1 ud
  - Forma d'emmagatzematge Contenidor
   -Temps de emmagat. Previst 2 d
  - Volum de emmagat. Necessari 1,74 m3
  - Nº de contenidors 1 ud
  - Capacitat unitaria requerida 1,74 m3
  - Capacitat de contenidor 4,00 m3
  - Autonomia de emmagatzematge 4,61 d
  - Evacuació dels fangs Camió a abocador

 

6. Instal·lacions de desodorització 

La instal·lació de desodorització de la planta de tractament d’aigües residuals té com a 

funció l’aspiració dels gasos odorífers produïts en els processos de la sala de 

pretractament, deshidratació i a l’interior del espessidor de fangs per al seu posterior 

tractament en el biofiltre. 

Amb aquest sistema es compleix la reglamentació en matèria de seguretat i salut en 

els llocs de treball, ja que permet l’eliminació dels gasos odorífers en zones amb 

presència de persones que controlen els processos de la planta. 

Al cas de l’espessidor l’aspiració dels gasos del seu interior es realitzarà per a 

mantenir una composició de l’aire adequada (condicions no anaeròbies) i per a 

executar les tasques de manteniment o reparació de l’equip motriu quan siguin 

necessàries (treballs en espais confinats). 

Els compostos odorífers presents en els processos de tractament són H2S, NH3, 

CH3SH, C2H5SH, (CH3)2S, (CH3)2NH, (CH3)3N.  

En la composició de l’aire de la planta també es troben els gasos següents, O2, CH4, 

H2, CO2, CO, Cl, C2H6, N2. S’hauran de vigilar els seus nivells de concentració per a 

evitar importants problemes de salut sobre tot, en espais confinats i en la sala de 

deshidratació de fangs. 

En la sala de deshidratació existeix un equip de detecció dels gasos descrits 

anteriorment amb senyals d’avís sonor i lumínic, quan el nivell mesurat d’un o més 

gasos sobrepassa el valor límit establert per la legislació vigent (TLV’s). Quan es dóna 

una situació anòmala s’activa automàticament el sistema de ventilació per a disminuir 

la concentració dels gasos contaminats. A més a més, en cas d’emergència o davant 
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d’una fallida del sistema de detecció de gasos es pot activar el sistema de ventilació 

mitjançant un interruptor situat a l’interior de la sala. 

El sistema de desodorització de la planta està format per els següents equips i 

instal·lacions: 

- Col·lectors de aspiració a l’interior de l’edifici. 

- Reixes d’aspiració en la sala del grup electrogen, pretractament, control de 

deshidratació i deshidratació de fangs. 

- Captació de tipus campana en els contenidors de la sala de pretractament i de 

deshidratació de fangs. 

- Ventilador centrífug de cabal de renovació 7.500 m3/h i pressió 2.500 Pa, situat 

en la sala de bufants. 

- Torre de humidificació d’1,00 m. de diàmetre i alçada 4,50 m, amb 800 l. de 

capacitat per al líquid de rentat del gas contaminant. 

- 1 grup motobomba centrífug de cabal 8 m3/h i alçada 14 m.c.l. per a la 

recirculació del líquid de rentat. 

- Tractament biològic dels gasos contaminats, format per: 

• Bassa de formigó armat “in situ” i fàbrica de maó de dimensions 10,70 x 

8,70 x 3,50 m. 

• Suport de la biomassa format per una biga de formigó i plaques 

prefabricades de formigó armat. 

• Biomassa de tipus orgànic, composta de bruc (100 %) amb un volum 

aproximat d’125 m3. 

 

El gas contaminant es sotmès a un rentat amb aigua a contracorrent en la torre de 

humidificació amb la finalitat d’aconseguir les condicions òptimes d’humitat, 

temperatura i pH, a més a més d’eliminar partícules de pols, junt amb alguns 

components tòxics per als microorganismes del llit filtrant. 

El líquid d’humidificació contingut en el fons de la torre és recirculat per una bomba 

centrífuga .El nivell de líquid es controla a través d’una electrovàlvula amb un indicador 

de nivell i les característiques d‘acidesa ó basicitat amb un mesurador de pH. 

El ventilador centrífug impulsa el gas a tractar al biofiltre constituït per la biomassa 

continguda en la bassa oberta a l’atmosfera. El gas travessa el llit filtrant amb un 
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temps de residència determinat i surt lliurement a l’atmosfera desproveït de 

contaminants. 

 

Cabals a tractar a Desodorització

Espessidor:
Número d'equips instal·lats : 1 ud
Superfície unitaria coberta : 15,90 m²
Altura mitjana 1,20 m
Volum d'aire a tractar : 19,09 m³
Nº de renovacions hora : 8 Ud
Cabal horari a tractar : 152,68 Nm³/h
Sala Pretractament:
Superfície coberta : 132,00 m²
Altura de la sala : 7,00 m
Volum d'aire a tractar : 924,00 m³
Nº de renovacions hora (equiv.a 10 re.p.h. localitzades): 6 ud
Cabal horari a tractar : 5544,00 Nm³/h
Sala Deshidratació:
Superfície coberta : 45,00 m²
Altura de la sala : 7,00 m
Volum d'aire a tractar : 315,00 m³
Nº de renovacions hora : 5 ud
Cabal horari a tractar : 1575,00 Nm³/h
Cabal total d'aire a tractar 7271,68 Nm³/h

Equips de desodorització

     - Cabal d'aire a tratar adoptat 7300,00 Nm3/h
     - Sistema de desodorització adoptat   Filtres orgànics d'adob
     - Nº Equips de desodorització en funcionament 1 ud
     - Nº de ventiladors 1 ud
     - Cabal unitari adoptat 7300,00 Nm3/h
     - Nº de torres de contacte o Scrubber 1 ud
        - Diàmetre 1,00 m
        - Altura 4,50 m
        - Volum 3,53 m3
     - Capa filtrant Biomassa
     - Densitat aparent 320 kg/m3
     - Tamany mig del granulat 3 a 6 mm
     - Contingut de humitat 10 a 15 %

Dimensions Biofiltre

     -Longitud: 10,00 m
     -Amplada: 8,00 m
     -Superfície: 80,00 m2
     -Altura Biomassa 1,56 m
     -Volum Biomassa 124,80 m3
     -Pes Biomassa 19,97 Tn
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7. Instal·lacions de sobrenedants i desguassos 

Els sobrenedants i desguassos que es produeixen en les diferents fases de depuració 

seran conduïts a capçalera/pretractament. En concret distingim: 

− Transport a pretractament dels greixos i escumes del decantador secundari. 

Els flotants del decantador són conduïts mitjançant una canonada de xapa 

d’acer de diàmetre 80 mm cap a una arqueta adossada al mòdul biològic. Les 

dimensions interiors de l’arqueta són d’1,50 x 1,50 x 2,80 m, de formigó armat 

“in situ”. 

Amb un grup motobomba de cabal 3 m3/h i alçada manomètrica 6 m.c.a., són 

impulsats al concentrador de greixos del pretractament. 

− Transport a capçalera de planta del buidat del reactor/decantador.  

Existeixen dues canonades de xapa d’acer de diàmetre 150 mm. que 

comuniquen el reactor biològic i el decantador secundari amb l’arqueta conjunta 

de fangs adossada al mòdul biològic. Aquestes canonades condueixen els 

fangs de la recirculació interna i externa del tractament biològic. 

D’aquestes canonades surten altres dues, de xapa d’acer i diàmetre 100 mm, 

que permetran realitzar el buidat del reactor/decantador cap l’arqueta de 

buidats, contigua a la de fangs, actuant sobre les vàlvules de comporta. 

L’arqueta de buidats de formigó armat “in situ” té unes dimensions interiors de 

2,00 x 4,50 x 6,50 m. 

En l’arqueta de buidats existeixen 2 grups motobomba que impulsaran els 

fangs cap al pou d’elevació d’aigua bruta. El grup motobomba és dimensionat 

per a un cabal de 15 m3/h i alçada manomètrica 12 m.c.a. 

− Transport a capçalera de planta dels sobrenedants de l’espessidor de fangs.  

En una arqueta situada sota l’espessidor es recullen els sobrenedants i els 

drenatges de l’espessidor. Tanmateix, el drenatge del biofiltre es conduït cap a 

aquesta arqueta per una canonada de polietilè corrugat de diàmetre 200 mm. 

Les dimensions interiors de l’arqueta són de 0,50 x 0,30 x 0,30 m, de formigó 

armat “in situ”. 

Tots els sobrants anteriors són transportat fins a l’arqueta de buidats/drenatges, 

descrita a l’apartat anterior, mitjançant un canonada de PEAD de diàmetre 200 

mm. 
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Els grups motobomba definits al punt anterior impulsaran els sobrants cap al 

pou d’elevació d’aigua bruta. 

− Transport a capçalera de planta del drenatge de la deshidratació de fang. 

El drenatge del decantador centrífug es conduït mitjançant una canonada de 

xapa d’acer de diàmetre 80 mm. cap al canal de desbast de sòlids gruixuts. 

− Transport a capçalera de les aigües residuals dels serveis de la planta 

depuradora. 

Existeixen diferents xarxes de sanejament, drenatges i buidats en l’edifici que 

condueix les aigües produïdes en els diferents processos i usos de l’edifici cap 

a capçalera de planta. Així es té: 

- Sanejament del vestuari i lavabo. Xarxa de canonades de PEAD de 

diàmetre 160 mm, que aboca al canal de desbast de sòlids gruixuts 

previ a la reixa de sòlids gruixuts. 

- Drenatge i neteja de la zona de pretractament, sala de deshidratació, 

elèctrica i de bufants. Xarxa de canonades de PEAD de diàmetre 

160/200 mm, que aboca al canal de desbast posterior a la reixa de 

sòlids gruixuts. 

- Drenatge dels canals que es situen en la sala de deshidratació i bufants 

per a la instal·lació de les canonades d’impulsió dels fangs espessits a 

decantador centrífug i transport d’aire a pretractament i reactor biològic. 

Xarxa de canonades de PEAD de diàmetre 160 cap a una arqueta de 

reunió, on es situa una bomba de buidatge per a la impulsió de les 

aigües cap al canal de desbast. 

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 10. Càlculs hidràulics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 10. CÀLCULS HIDRÀULICS



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 10. Càlculs hidràulics 1 

Índex 

1. Objecte.....................................................................................................................3 

2. Dades de partida .....................................................................................................3 

3. Col·lector d’arribada a la nova EDAR .....................................................................3 

3.1. Col·lector existent d’arribada a l’actual EDAR ............................................3 

3.2. Col·lector projectat fins al sobreeixidor d’entrada a la nova EDAR............5 

3.3. Sobreeixidor i by-pass general de l’EDAR. .................................................6 

3.4. Col·lector d’arribada a la nova EDAR .........................................................7 

4. Instal·lacions de l’estació depuradora .....................................................................9 

4.1. Canal de desbast de sòlids .........................................................................9 

4.2. Elevació d’aigua bruta ...............................................................................10 

4.3. Tamís de sòlids fins ...................................................................................15 

4.4. Tanc compacte de pretractament..............................................................15 

4.5. Canonada d’alimentació a l’arqueta de by-pass i regulació de biològic...15 

4.6. Arqueta de by-pass i regulació a biològic .................................................17 

4.7. Canonada d’alimentació a tractament biològic .........................................18 

4.8. Entrada a reactor biològic..........................................................................21 

4.9. Sortida del reactor biològic ........................................................................23 

4.10. Canonada d’alimentació al decantador.....................................................25 

4.11. Decantador ................................................................................................28 

4.12. Canonada d’alimentació a arqueta de sortida ..........................................31 

4.13. Arqueta de sortida de l’aigua tractada de l’EDAR ....................................36 

4.14. Canonada de sortida d’aigua tractada ......................................................38 

4.15. Col·lector de sortida de l’EDAR al Barranc de l’Empedrat .......................39 

5. Càlculs dels grups motobomba de l’EDAR ...........................................................41 

5.1. Línia d’aigua...............................................................................................41 

5.1.1 Grups motobomba d’aigua bruta .....................................................41 

5.1.2 Grups motobomba de fangs de recirculació ...................................42 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 10. Càlculs hidràulics 2 

5.1.3 Grup motobomba de flotants del decantador..................................44 

5.1.4 Grup motobomba de buidats i drenatge..........................................46 

5.2. Línia de fangs ............................................................................................48 

5.2.1 Grup motobomba de fangs en excés ..............................................48 

5.2.2 Grup motobomba de fangs espessits a decantador centrífug........50 

6. Resum. Línia piezomètrica....................................................................................52 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 10. Càlculs hidràulics 3 

1. Objecte 

En aquest annex s’exposen els càlculs hidràulics necessaris per a la definició de la 

línia piezomètrica de la planta de depuració de Botarell. 

També, es defineixen les característiques hidràuliques que han de tenir els equips 

electromecànics de l’EDAR. 

El col·lector que arriba a l’actual instal·lació de depuració amplia la seva longitud fins a 

la nova ubicació, i per tant, es comprova la capacitat hidràulica del mateix. 

 

2. Dades de partida 

A l’estudi desenvolupat en l’annex 4 “Caracterització de les aigües”, es determinen els 

següents cabals de disseny: 

 

Volum diari d’aigua a tractar:       326 m3/dia 

Cabal mig: Qm:        13,58 m3/h 

Cabal punta (2,5 x Qm): Qp       33,96 m3/h 

Cabal màxim de dilució (5 x Qm): Qd      67,92 m3/h 

Cabal màxim d’elevació i pretractament:      67,92 m3/h 

Cabal màxim a tractament biològic:      33,96 m3/h 

 

3. Col·lector d’arribada a la nova EDAR 

En els següents apartats es realitza la comprovació hidràulica dels trams del col·lector 

que arriba a la planta projectada. 

 

3.1. Col·lector existent d’arribada a l’actual EDAR 

El col·lector d’arribada a l’EDAR actual és de formigó amb un diàmetre DN500. 

Al no disposar de les dades de pendent del col·lector, s’han obtingut en l’aixecament 

topogràfic les cotes de la rasant del col·lector en els dos punts extrems del mateix. 

Aquests punts són: 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 10. Càlculs hidràulics 4 

Cota rasant del col·lector a l’últim pou de registre de la xarxa:   158,25 

m 

Cota d’entrada del col·lector a la planta actual:     156,15 

m 

Longitud del col·lector: L = 120 m 

 

Amb aquestes dades s’obté que el pendent del col·lector és d’1,75 %. 

A continuació, es calcula la màxima capacitat de transport del col·lector corresponent a 

un percentatge d’ompliment del 80%.  

Per al càlcul de canonada a secció parcialment plena s’utilitza la formula de Manning. 

 

PROJECTE : 

CONCEPTE : Col·lector d'arribada a l'actual EDAR

Condicions de funcionament últim tram

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: - m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,013
Pendent: 1,75 %
Radi interior: 0,25 m Diàmetre (mm) DN-500
Material: Formigó

   RESULTATS :

Calat (m) α (rd) α  (º) S (m2) P(m) R (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (l/s) h/D
0,03 2,69 154,16 0,00 0,226 0,016 0,65 0,00 2,40 5,00%
0,05 2,50 143,13 0,01 0,322 0,032 1,02 0,01 10,43 10,00%
0,08 2,35 134,43 0,02 0,398 0,046 1,31 0,02 24,28 15,00%
0,10 2,21 126,87 0,03 0,464 0,060 1,56 0,04 43,74 20,00%
0,13 2,09 120,00 0,04 0,524 0,073 1,78 0,07 68,42 25,00%
0,15 1,98 113,58 0,05 0,580 0,085 1,97 0,10 97,82 30,00%
0,18 1,88 107,46 0,06 0,633 0,097 2,14 0,13 131,34 35,00%
0,20 1,77 101,54 0,07 0,685 0,107 2,30 0,17 168,33 40,00%
0,23 1,67 95,74 0,09 0,735 0,117 2,43 0,21 208,06 45,00%
0,25 1,57 90,00 0,10 0,785 0,125 2,54 0,25 249,76 50,00%
0,28 1,47 84,26 0,11 0,835 0,132 2,64 0,29 292,57 55,00%
0,30 1,37 78,46 0,12 0,886 0,139 2,73 0,34 335,59 60,00%
0,33 1,27 72,54 0,14 0,938 0,144 2,80 0,38 377,83 65,00%
0,35 1,16 66,42 0,15 0,991 0,148 2,85 0,42 418,21 70,00%
0,38 1,05 60,00 0,16 1,047 0,151 2,88 0,46 455,49 75,00%
0,40 0,93 53,13 0,17 1,107 0,152 2,90 0,49 488,26 80,00%
0,43 0,80 45,57 0,18 1,173 0,152 2,89 0,51 514,72 85,00%
0,45 0,64 36,87 0,19 1,249 0,149 2,86 0,53 532,38 90,00%
0,48 0,45 25,84 0,19 1,345 0,143 2,79 0,54 536,73 95,00%
0,50 0,01 0,51 0,20 1,566 0,125 2,55 0,50 500,46 100,00%

0,40 0,93 53,13 0,17 1,107 0,152 2,90 0,49 488,26 80,00%

Projecte constructiu de la nova EDAR de Botarell
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Taula 1. Calat del col·lector existent en funció del cabal. 
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3.2. Col·lector projectat fins al sobreeixidor d’entrada a la nova EDAR 

El sobreeixidor existent a la planta depuradora s’enderrocarà i es construirà un pou de 

registre d’inici del nou tram de col·lector fins a la nova EDAR. 

El traçat del nou tram de col·lector manté una distancia mínima respecte de la ctra. 

Botarell – Montbrió del Camp de 8 m. A més a més, en quant al dimensionament 

hidràulic (pendent, diàmetre de canonada,..etc) la capacitat de transport del nou 

col·lector hauria de permetre conduir el cabal màxim de l’actual xarxa de sanejament 

(Q = 0,48 m3/s). 

El col·lector projectat és de PEAD corrugat d’alta densitat de diàmetre DN500 amb una 

longitud d’166,47 m fins al sobreeixidor d’entrada a la nova EDAR: El pendent del 

col·lector és d’1,25 %. 

Al llarg del recorregut del col·lector s’executen quatre pous de registre, essent dos 

d’ells de salt, un abans la cuneta que transporta les aigües pluvials de la ctra. i l’altre 

abans del camí d’accés a la nova EDAR. 

En la taula següent es presenten els càlculs hidràulics justificatius del tram de 

col·lector projectat. 

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 10. Càlculs hidràulics 6 

PROJECTE : 

CONCEPTE : Col·lector projectat a la nova EDAR

Tram d'enllaç de 166,47 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,49 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007
Pendent: 1,25 %
Radi interior: 0,21 m Diàmetre (mm) DN-500
Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) α (rd) α  (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,02 2,69 154,16 0,00 0,193 0,014 0,92 0,00 2,47 5,00%
0,04 2,50 143,13 0,01 0,275 0,027 1,44 0,01 10,75 10,00%
0,06 2,35 134,43 0,01 0,340 0,040 1,86 0,03 25,02 15,00%
0,09 2,21 126,87 0,02 0,396 0,051 2,21 0,05 45,07 20,00%
0,11 2,09 120,00 0,03 0,447 0,063 2,52 0,07 70,50 25,00%
0,13 1,98 113,58 0,04 0,495 0,073 2,79 0,10 100,79 30,00%
0,15 1,88 107,46 0,04 0,541 0,083 3,03 0,14 135,33 35,00%
0,17 1,77 101,54 0,05 0,585 0,091 3,24 0,17 173,45 40,00%
0,19 1,67 95,74 0,06 0,628 0,100 3,43 0,21 214,38 45,00%
0,21 1,57 90,00 0,07 0,671 0,107 3,59 0,26 257,35 50,00%
0,23 1,47 84,26 0,08 0,714 0,113 3,74 0,30 301,46 55,00%
0,26 1,37 78,46 0,09 0,757 0,119 3,85 0,35 345,79 60,00%
0,28 1,27 72,54 0,10 0,801 0,123 3,95 0,39 389,32 65,00%
0,30 1,16 66,42 0,11 0,846 0,126 4,02 0,43 430,92 70,00%
0,33 0,98 56,35 0,12 0,921 0,130 4,09 0,49 488,27 77,70%
0,35 0,86 49,15 0,13 0,975 0,130 4,10 0,52 518,78 82,70%
0,37 0,72 41,06 0,13 1,035 0,129 4,07 0,54 541,54 87,70%
0,40 0,55 31,34 0,14 1,108 0,125 3,99 0,55 553,17 92,70%
0,42 0,30 17,44 0,14 1,212 0,118 3,83 0,55 545,49 97,70%
0,43 0,00 0,00 0,14 1,341 0,107 3,59 0,51 514,69 100,00%

0,33 1,02 58,52 0,12 0,905 0,129 4,08 0,48 477,31 76,11%

Projecte constructiu de la nova EDAR de Botarell
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Taula 2.  Calat del col·lector  projectat ren funció del cabal. 

 

Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota de la rasant del col·lector a l’entrada del sobreeixidor:   152,50 

m 

 

3.3. Sobreeixidor i by-pass general de l’EDAR. 

Per a permetre que el cabal d’entrada a la nova EDAR sigui el cabal màxim de disseny 

de dilució per a un període de pluja (Qd = 67,92 m3/h) s’executa l’arqueta de 

sobreeixidor. 

Les dades de partida per a dimensionar el sobreeixidor són: 
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Cabal màxim d’arribada pel col·lector:    1.758 m3/h 

Cabal màxim de dilució a tractar EDAR (5 x Qm): Qd  67,92 m3/h 

Cabal màxim a alleujar amb l’EDAR en servei:   1.690 m3/h 

 

Es tracta d’un sobreeixidor lateral, i per tant s’aplica la següent fórmula : 

 

ghmLhQ 2ϕ=  

on, 

 

ϕ:  coeficient que depèn del tipus de regim i de la relació d’alçades de la làmina 

d’aigua (entrada - sortida). ϕ = 0,40 

m: coeficient d’acord al tipus de sobreeixidor (paret prima, gruixuda,..etc). m = 0,35 

L: longitud del sobreeixidor (m) 

h: alçada de la lamina d’aigua (m). h= 0,33 m (calat del col·lector d’arribada). 

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

 

Amb les dades anteriors s’obté una longitud del sobreeixidor de 4 m, per a sobreeixir el 

cabal considerat. 

 

3.4. Col·lector d’arribada a la nova EDAR 

El col·lector que transporta l’aigua residual des del sobreeixidor fins al canal de 

desbast de l’EDAR és de DN400 PEAD corrugat d’alta densitat. 

El cabal màxim a transportar per part d’aquest col·lector és el corresponent al cabal 

màxim de pretractament (Qd = 67,92 m3/h). A la taula següent es mostren els càlculs 

justificatius: 
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PROJECTE : 

CONCEPTE : Col·lector projectat a la nova EDAR

Tram d'enllaç sobreeixidor-canal de desbast 

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,018 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007
Pendent: 0,52 %
Radi interior: 0,17 m Diàmetre (mm) DN-400
Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) α (rd) α (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,02 2,69 154,16 0,00 0,154 0,011 0,51 0,00 0,88 5,00%
0,03 2,50 143,13 0,00 0,220 0,022 0,80 0,00 3,83 10,00%
0,05 2,35 134,43 0,01 0,272 0,032 1,03 0,01 8,93 15,00%

0,074 2,17 124,56 0,01 0,331 0,044 1,29 0,0189 18,85 21,64%
0,09 2,06 117,86 0,02 0,371 0,053 1,45 0,03 28,52 26,64%
0,11 1,95 111,55 0,02 0,409 0,061 1,60 0,04 39,85 31,64%
0,13 1,84 105,50 0,03 0,445 0,069 1,73 0,05 52,62 36,64%
0,14 1,74 99,63 0,04 0,480 0,075 1,84 0,07 66,58 41,64%
0,16 1,64 93,86 0,04 0,514 0,082 1,94 0,08 81,46 46,64%
0,18 1,54 88,12 0,05 0,548 0,087 2,03 0,10 96,96 51,64%
0,19 1,44 82,37 0,05 0,583 0,092 2,10 0,11 112,76 56,64%
0,21 1,34 76,54 0,06 0,618 0,096 2,16 0,13 128,53 61,64%
0,23 1,23 70,56 0,07 0,653 0,100 2,21 0,14 143,88 66,64%
0,25 1,12 64,36 0,07 0,690 0,102 2,25 0,16 158,41 71,64%
0,26 1,01 57,81 0,08 0,729 0,104 2,27 0,17 171,64 76,64%
0,27 0,93 53,13 0,08 0,757 0,104 2,28 0,18 179,53 80,00%
0,29 0,80 45,57 0,08 0,802 0,104 2,27 0,19 189,25 85,00%
0,31 0,64 36,87 0,09 0,854 0,102 2,25 0,20 195,75 90,00%
0,32 0,45 25,84 0,09 0,920 0,098 2,19 0,20 197,35 95,00%
0,34 0,00 0,00 0,09 1,074 0,086 2,00 0,18 183,66 100,00%

0,27 0,93 53,13 0,08 0,757 0,104 2,28 0,18 179,53 80,00%

Projecte constructiu de la nova EDAR de Botarell
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Taula 3. Calat del col·lector d’arribada a la nova EDAR ren funció del cabal. 

 

Cota de la rasant del col·lector a la sortida del sobreeixidor:   152,50 

m 

El calat del col·lector per al cabal de dilució és de 0,08 m amb un percentatge 

d’ompliment del 22%. 

 

Cota de la rasant del col·lector a l’entrada del canal de desbast: 152,37 

m 
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4. Instal·lacions de l’estació depuradora 

En els següents apartats s’estudien els nivells d’aigua per a cadascuna de les 

instal·lacions que formen part de la infraestructura de depuració. 

 

4.1. Canal de desbast de sòlids 

Al canal de desbast de sòlids arriba el col·lector de PEAD DN400 i és situa una 

comporta mural a l’inici del mateix que permet realitzar el by-pass general de la planta 

pel sobreeixidor de pluvials. 

Abans d’incorporar les aigües al pou d’elevació es situa una reixa de neteja 

automàtica. Aquest equip té una separació entre barrots de 20 mm i el gruix dels 

mateixos és de 8 mm. La inclinació de la reixa és fixa en 75 º i l’abocament dels sòlids 

es realitza a un contenidor. 

En cas necessari de realitzar les tasques de manteniment o reparació de la reixa es 

preveu un by-pass del canal mitjançant l’accionament de les comportes murals. Al pou 

de bombament es situa un cistell d’extracció vertical per a la retenció de sòlids durant 

el funcionament del by-pass. 

La làmina d’aigua al canal està determinada per les cotes d’entrada i sortida de l’aigua 

residual al canal i de les pèrdues de càrrega a la reixa. 

 

Cota rasant del col·lector d’entrada de l’aigua al canal:   152,37 

m 

Cota solera del canal de desbast de sòlids:     152,05 

m 

Cota de sortida de l’aigua del canal:      152,15 

m 

 

La velocitat de pas de l’aigua per la reixa s’obté a partir de l’expressió següent: 

 

C
E

eE
HV

Q
W **

·*
+

=  
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W: amplada del canal a la ubicació de la reixa(m) 

Q: cabal de pas pel canal (m3/s) 

V: velocitat de l’aigua (m/s) 

H: nivell aigua amunt de la reixa (m) 

e: gruix dels barrots (m) 

E: separació lliure entre barrots (m) 

C: Coeficient de seguretat per colmatació, s’adopta 1,3. 

 

Cabal (m3/s) Velocitat (m/s) Alçada làmina (m) 

mig 13,58 0,05 152,32 

punta 33,96 0,07 152,34 

dilució 67,92 0,30 152,36 

 

Per a aquest tipus d’equip s’adopta una pèrdua de càrrega de 0,15 m. 

Per al cabal de dilució s’obté el nivell màxim d’aigua a l’orifici de sortida del canal de 

desbast 

 

Nivell líquid màxim a l’orifici de sortida cap el pou de bombament:  152,21 

m 

 

4.2. Elevació d’aigua bruta 

La solera del pou de bombament és situa a la cota 150,50 m. 

L’alçada de la làmina d’aigua requerida pels grups motobomba és de 0,65 m, amb un 

volum residual de 2,14 m3   

150,50 + 0,65 = 151,15 m 
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Nivell líquid mínim al pou de bombament:     151,15 

m 

 

El número de grups motobombes dissenyades per a l’elevació de l’aigua residual és de 

2+1R 

El cabal de disseny dels grups motobomba s’ajusta al cabal punta d’entrada d’aigua a 

la planta, i correspon a un valor de 34 m3/h. 

Es considera un cabal mínim per al funcionament dels grups del 50% del cabal mig, 

essent de 6,79 m3/h. 

Per a un correcte funcionament dels grups motobomba s’ha adoptat cinc (5) 

arrancades per hora. 

La dimensió del pou de bombament és de 2,10 x 1,70 m2, amb un volum de regulació 

de cadascun dels grups motobomba d’1,70 m3. 

L’alçada màxima de la làmina d’aigua dins del pou és de 1,60 m. 

 

Nivell líquid màxim al pou de bombament:     152,10 

m 

 

Canonada d’impulsió 

A continuació es calculen les pèrdues lineals i localitzades a la canonada d’impulsió de 

cadascun dels grups motobomba. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal grup motobomba  Q= 34 m3/h = 0,0094 m3/s 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 100 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,07  

Número de Reynolds 8,702e2  

Velocitat 1,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0548 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 3,60 m 

Pèrdues lineals totals ∆hL  = i x L = 0,0548 x 3,60 = 0,20 m 

 

Pèrdues localitzades 

∆h = K
g

V
2

2

⋅   

Coeficient K : 

Con DN65/100  0,33 

Colze 90º   1,14 

 K = 1,47 

 

Pèrdues localitzades ∆h1 = 1,47 =⋅
8,92

85,2 2

x
0,60 m 
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Coeficient K : 

Vàlvula de comporta  0,02 

Vàlvula de retenció  3,20 

T d’arribada   0,50 

 K = 3,72 

Pèrdues localitzades ∆h2 = 3,72 =⋅
8,92

21,1 2

x
0,28 m 

Pèrdues totals ∆htot. = ∆h1 + ∆h2 + ∆hL = 0,60 +0,28 + 0,20 = 1,08 m 

 

Col·lector d’impulsió 

Les pèrdues al col·lector d’impulsió conjunt de l’elevació d’aigua bruta es calculen a 

continuació. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal grup motobomba  Q= 68 m3/h = 0,0188 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal 0,0188 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,06  

Número de Reynolds 1,148e3  

Velocitat 1,07 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0214 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 1,,65 m 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0214 x 1,65 = 0,04 m 

 

Pèrdues localitzades 

∆h = K
g

V
2

2

⋅   

Coeficient K : 

T derivació   0,50 

Colze 90º   0,69 

Vàlvula de comporta  0,01 

Sortida    0,12 

 K = 1,21 

Pèrdues localitzades ∆h = 1,21 =⋅
8,92

07,1 2

x
0,07 m 

Pèrdues totals ∆htot. = ∆h + ∆hL = 0,07 + 0,04 = 0,11 m 

 

Canonada + col·lector d’impulsió 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 155,70 – 151,15 = 4,55 m. 

Pèrdues localitzades totals ∆ local tot . = 0,60 + 0,28 + 0,07 = 0,95 m 

Pèrdues lineals totals ∆h L tot. = 0,20 + 0,04 = 0,24 m 
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Pèrdues totals (localitzades+ lineals) ∆h tot. = 0,95 + 0,24 = 1,19 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + ∆h tot. = 4,55 + 1,19 = 5,74m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 6 m. c. a. 

 

4.3. Tamís de sòlids fins 

S’instal·la un tamís rotatiu de cabal màxim a tractar 67,92 m3/h i llum de malla 1,5 mm. 

 

Cota d’entrada a tamís:       155,70 m 

 

L’aigua filtrada s’aboca des del tamís al tanc compacte de pretractament. 

 

4.4. Tanc compacte de pretractament 

Al tanc de pretractament es duen a terme les operacions físiques del dessorrador i 

desgreixador. 

El nivell líquid de l’aigua al tanc és determinat per la cota de la canonada de sortida del 

tanc. 

 

Cota de sortida del tanc:        155,02 

m 

 

4.5. Canonada d’alimentació a l’arqueta de by-pass i regulació de 

biològic 

La canonada d’alimentació a l’arqueta de by-pass del reactor biològic és de PEAD 

DN160 PN6. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal de dilució  Qd: 67,92 m3/h = 0,0188 m3/s 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0188 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,06  

Número de Reynolds 1,148e3  

Velocitat 1,06 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0214 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 20 m 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0214x 20 = 0,429 m 

 

Pèrdues localitzades 

∆h = K
g

V
2

2

⋅   

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Entrada   0,50 

Colze 90º (2x1,14)  2,28 

Colze 120º (2x0,05)  1,00 

Canvi de direcció  1,13 

Vàlvula de comporta  0,02 
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Con DN65/100  0,31 

Sortida    0,12 

 K = 6,36 

 

Les pèrdues al cabalímetre DN100 de mesura del cabal d’aigua bruta és de 0,05 m. 

Les pèrdues de càrrega total per al cabal de dilució es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

∆hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 ∆hp (m) 

Pèrdues totals  

(m) 

Dilució 67,92 0,429 0,494 0,923 

 

155,02 – 0,923 = 154,09 

 

Nivell líquid en arqueta de by-pass i regulació del tractament  biològic: 154,09 

m 

 

4.6. Arqueta de by-pass i regulació a biològic 

En aquesta arqueta s’executa un by-pass de regulació del cabal al tractament 

secundari mitjançant un vessador lineal i una vàlvula de comporta mural (by-pass del 

biològic). 

Cabal de dilució  Qd: 67,92 m3/h = 0,0188 m3/s 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal màxim per vessador lineal: 67,92 m3/h – 33,96 m3/h = 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Longitud de vessador: L = 0,60 m 

Aplicant la fórmula per a vessador, Q = C L h3/2, s’obté la alçada de la làmina d’aigua 

sobre el vessador. 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Cota del vessador 153,70 m 

Amplada del vessador 0,20 m 

Longitud 0,60 m 

 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  153,74 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,04 m 

Velocitat 0,36 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,69 SI 

Nivell líquid màxim en l’arqueta de by-pass:     153,74 

m 

 

4.7. Canonada d’alimentació a tractament biològic 

La canonada d’alimentació a la cambra de barreja prèvia al reactor biològic és de 

PEAD DN110 PN10. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Diàmetre interior 100 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,19  

Número de Reynolds 3,458e2  

Velocitat 0,47 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0213 m/m 

Longitud de la canonada: L = 10 m 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0213x 10 = 0,213 m 

 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 100 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 10. Càlculs hidràulics 20 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,07  

Número de Reynolds 8,693e2  

Velocitat 1,20 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0544 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 10 m 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0544x 10 = 0,544 m 

 

Pèrdues localitzades 

∆h2 = K
g

V
2

2

⋅   

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Entrada   0,50 

Colze 170º (2x0,05)  0,10 

Canvi de direcció  1,13 

Vàlvula de comporta  0,02 

Sortida    0,12 

 K = 2,87 

 

Pèrdues al cabalímetre DN65 de l’arqueta de sortida de l’EDAR 

Q mig   0,008 m 

Q punta  0,03 m 

Coeficient K : 

Con DN65/100    0,334 
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Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades ∆hp (m) 

mig 13,58 0,51 0,067 

punta 33,96 1,28 0,400 

 

Les pèrdues totals per als diferents cabals es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

∆hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 ∆hp (m) 

Pèrdues totals  

(m) 

mig 13,58 0,213 0,067 0,280 

punta 33,96 0,544 0,400 0,944 

 

A partir del nivell d’aigua a l’arqueta de by-pass biològic i amb les pèrdues calculades 

per al cabal punta a la canonada d’alimentació al tractament biològic, s’obté el nivell 

mínim en la cambra de barreja. 

153,70 – 1,00 = 152,70 m 

 

Nivell líquid en cambra de barreja prèvia a reactor:     152,70 

m 

 

4.8. Entrada a reactor biològic  

L’entrada al reactor biològic des de la cambra de barreja es realitza mitjançant un 

orifici de pas de dimensions 0,5 m x 0,5 m. 

Secció de pas: S = 0,50 x 0,50 m = 0,25 m2 

 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal de cambra de barreja a reactor biològic: Qp + Qr = 34,58 m3/h = 0,0096 m3/s 
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Velocitat de pas: V = 0,0096/ 0,25 = 0,038 m/s 

∆hP = Κ
g2

V2

⋅  

 

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Canvi de direcció  1,12 

 K = 2,12 

 

Pèrdues localitzades: 0,0002 m ≈ 0,01m 

 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 54,96 m3/h = 0,0152 m3/s 

Velocitat de pas: V = 0,0152/ 0,25 = 0,060 m/s 

∆hP = Κ
g2

V2

⋅  

Pèrdues localitzades: 0,0004 m ≈ 0,02m 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades ∆hp (m) 

mig 34,58 0,038 0,01 

punta 54,96 0,060 0,02 

 

152,70- 0,02 = 152,68 

Nivell líquid en reactor biològic:       152,68 

m 
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4.9. Sortida del reactor biològic  

El tipus de sortida del reactor biològic cap al decantador és per un vessador frontal a 

una arqueta. 

Longitud del vessador: L = 2,00m 

Aplicant la fórmula per a vessador de paret ampla, Q = C L h3/2 per a cadascun dels 

cabals de disseny s’obtenen les alçades de la làmina d’aigua. 

 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal de sortida del reactor biològic cap decantador: Qp + Qr = 34,58 m3/h = 0,0096 

m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0096 m³/s 

Cota del vessador 152,50 m 

Amplada del vessador 0,35 m 

Longitud 2,00 m 

 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  152,52 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,02 m 

Velocitat 0,23 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,61 SI 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 
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Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 54,96 m3/h = 0,0152 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0152 m³/s 

Cota del vessador 152,50 m 

Amplada del vessador 0,35 m 

Longitud 2,00 m 

 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  152,53 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,03 m 

Velocitat 0,27 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,62 SI 

 

L’alçada de descàrrega de la làmina d’aigua per al cabal punta és de 0,03 m, i a partir 

d’aquest valor s’obté la cota del vessador metàl·lic. 

152,68 - 0,03 = 152,65 m 

 

Cota del vessador metàl·lic de sortida del reactor biològic:   152,65 

m 

 

L’alçada del vessador metàl·lic sobre el vessador de formigó és de 0,10 m 

152,65 – 0,10 = 152,55 m 

 

Cota del vessador de formigó de sortida del reactor biològic:  152,55 

m 
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Considerant un resguard per aeració de 0,20 m s’obté el nivell líquid del reactor 

biològic. 

152,55 – 0,20 = 152,35 m 

 

Cota del nivell líquid en arqueta de sortida del reactor  biològic:  152,35 

m 

 

4.10. Canonada d’alimentació al decantador 

La canonada d’alimentació des del reactor biològic al decantador és de PEAD DN200 

PN10. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 34,58 m3/h = 0,0096 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0096 m³/s 

Diàmetre interior 180 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,13  

Número de Reynolds 4,885e2  

Velocitat 0,38 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0053 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 14 m 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0053x 14 = 0,075 m 

 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 54,96 m3/h = 0,0152 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0152 m³/s 

Diàmetre interior 180 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,08  

Número de Reynolds 7,735e2  

Velocitat 0,60 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0083 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 14 m 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0083x 14 = 0,116 m 

 

Pèrdues localitzades 

∆hP = Κ
g2

V2

⋅  

 

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Entrada   0,50 

Colze 90º   1,14 

Canvi de direcció  1,13 

Sortida    0,12 

 K = 3,89 

 

Sortida columna central del decantador 

3 orificis de dimensions 0,32 m i 0,45 m. 

Secció de pas: 3 x (0,32 x 0,45) = 0,43 m2 

Coeficient K: 1,25 
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Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades ∆hp (m) 

mig 13,58 0,36 0,025 

punta 33,96 0,53 0,063 

 

Les pèrdues totals per als diferents cabals es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

∆hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 ∆hp (m) 

Pèrdues totals  

(m) 

mig 13,58 0,075 0,025 0,100 

punta 33,96 0,116 0,063 0,180 

 

S’adopta com a pèrdues totals un valor de 0,25 m per a tenir un resguard hidràulic. 

 

152,35- 0,25 = 152,10 

 

Nivell líquid en decantador:       152,10 

m 

 

4.11. Decantador 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal màxim per mig decantador: 0047,0
2

0,0094
=  m3/s 

Coeficient per repartiment desigual:  1,20 

Cabal màxim per mig canal decantador: 1,20 x 0,0047  = 0,0056 m3/s= 5,6 l/s 

Vessador perimetral (mig decantador): L = π x R = 3,14 x 3,70 = 11,62 m. 

Cabal per ml de vessador:   q = l/seg/ml  48,0
62,11

5,6
L

Qmax ==  
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Aplicant la fórmula de “GOURLEY” per a vessadors triangulars amb densitat de 10 

ud/ml i α = 60º:  

 

q = (8/15)*C*h^2* (tg α/2) *(2*g*h)0,5  

amb un coeficient de descàrrega C=0,6, s’obté una làmina vessada h= 0,01 m 

 

152,10 – 0,01 = 152,09 m 

 

Cota del vessador triangular al canal del decantador:    152,09 

m 

 

Alçada de la xapa metàl·lica sobre formigó 0,09 m 

152,09 – 0,09 = 152,0 m 

 

Cota del vessador de  formigó al canal del decantador:   152,00 

m 

 

Resguard per aeració: 0,25m 

152,09 – 0,27 = 151,84 m 

 

Nivell líquid al canal de sortida del decantador (Punt alt):   151,84 

m 

 

Pèrdues de càrrega lineals al canal 

 

Amplada del canal: 0,30 m 

Alçada d’aigua al canal: 0,10m. 

Secció mullada: S = 0,30 x 0,10 = 0,03m2. 

Perímetre mullat: p = 2 x 0,10 + 0,30 = 0,50m. 
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Radi hidràulic: R = 06,0
0,50
0,03

=  m. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal per a mig canal: 0047,0
2

0,0094
=  m3/s 

Coeficient de repartiment: C = 1,2 

Cabal adoptat per a mig canal: Q = 1,2 x 0,0047 = 0,0056 m3/s 

 

Aplicant la formula de Manning 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal 0,0056 m³/s 

Amplada 0,30 m 

Alçada d’aigua 0,10 m 

Coeficient de Manning 0,015  

 

Resultats Valor Ut 

Número de Froude 0,19  

Velocitat 0,19 m/s 

Pèrdues unitàries 0,00033 m/m 

 

Longitud de mig canal: L = m88,12
2

8,20*3,14
2

D* 
==

π
 

 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0003x 12,88 = 0,0043 m. 

Es consideren una pèrdues lineals al canal de 0,04 m per resguard hidràulic. 
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151,84 - 0,04 = 151,80 

 

Nivell líquid canal sortida decantador (Punt baix):    151,80 

m 

 

4.12. Canonada d’alimentació a arqueta de sortida 

La canonada executada des del canal perimetral de recollida de l’aigua tractada del 

decantador fins a l’arqueta de sortida és de PEAD DN160 al tram soterrat i de xapa 

d’acer inoxidable DN150 al tram aeri. 

 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN150. 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,03  

Número de Reynolds 3,1313e4  

Velocitat 0,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0003 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 7 m 

Pèrdues lineals ∆hL = i x L = 0,0003x 7 = 0,003 m 

 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN150. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,02  

Número de Reynolds 6,1095e4  

Velocitat 0,53 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0020 m/m 
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Longitud de la canonada: L = 7,0 m 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0020x 7,00 = 0,014 m 

 

Canonada de PEAD DN160. 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,03  

Número de Reynolds 2,4048e4  

Velocitat 0,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0004 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 15 m 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0004 x 15 = 0,006 m 

Canonada de PEAD DN160. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,03  

Número de Reynolds 2,4048e4  

Velocitat 0,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0022 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 15 m 

Pèrdues lineals ∆hL  = i x L = 0,0022 x 15 = 0,033 m 

 

Cabal (m3/h) Pèrdues lineals ∆hL (m) 

mig 13,58 0,010 

punta 33,96 0,047 

 

Pèrdues localitzades 

∆hP = Κ
g2

V2

⋅  

 

Coeficient K : 
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Posta en velocitat  1,00 

Canvi de direcció  1,13 

Entrada   0,50 

Colze 90º (2 x 0,70)  1,40 

Sortida    0,12 

 K = 4,46 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades ∆hp (m) 

mig 13,58 0,22 0,011 

punta 33,96 0,53 0,062 

 

Pèrdues al cabalímetre DN65 de l’arqueta de sortida d’aigua tractada del decantador 

Q mig   0,01 m 

Q punta  0,07 m 

Coeficient K : 

Con DN65/100    0,33 

 

Pèrdues al cabalímetre DN100 de l’arqueta de sortida de l’EDAR 

Q mig   0,008 m 

Q punta  0,04 m 

Coeficient K : 

Con DN100/150    0,31 
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Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades ∆hp (m) 

mig 13,58 1,14 0,054 

punta 33,96 2,84 0,329 

 

Les pèrdues totals per als diferents cabals es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

∆hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 ∆hp (m) 

Pèrdues totals  

(m) 

mig 13,58 0,010 0,054 0,064 

punta 33,96 0,047 0,329 0,376 

A partir del nivell d’aigua al canal de recollida del decantador i considerant les pèrdues 

totals corresponents al cabal punta s’obté el nivell màxim en l’arqueta de sortida. 

151,80 – 0,376 = 151,42 m 

 

Nivell líquid màxim en arqueta sortida d’aigua tractada:    151,42 

m 

 

4.13. Arqueta de sortida de l’aigua tractada de l’EDAR 

Sortida per vessador rectangular frontal 

Longitud de vessador = 2,00 m 

Aplicant la fórmula per a vessador de paret ampla, Q = C L h3/2, s’obtenen les següents 

alçades de la làmina d’aigua (h): 

Cabal punta Qp:  33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Nivell de la làmina aigua avall 150,69 m 

Amplada del vessador 0,25 m 

Longitud 2 m 

 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  151,67 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,02 m 

Velocitat 0,23 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,61 SI 

 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Nivell de la làmina aigua avall 150,69 m 

Amplada del vessador 0,25 m 

Longitud 2 m 
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Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  151,66 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,01 m 

Velocitat 0,23 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,61 SI 

 

L’alçada de la làmina d’aigua vessada és de 0,02 m per al cabal punta 

151,42 m - 0,02 m = 151,40 m 

 

Cota del vessador de l’arqueta de sortida d’aigua tractada:   151,40 

m 

 

4.14. Canonada de sortida d’aigua tractada  

La canonada de sortida de l’arqueta d’aigua tractada és de PEAD corrugat DN160. 

Cabal punta Qp: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal mig Qm:  33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Aplicant la formula de Manning s’obtenen els calats següents: 
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PROJECTE : 

CONCEPTE : Tub de l'arqueta de sortida EDAR
Longitud 0,32 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,0094 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007
Pendent: 3,12 %
Radi interior: 0,069 m Diàmetre (mm) DN-160
Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) α (rd) α  (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,029 2,20 125,94 0,002 0,130 0,017 1,68 0,0037 3,74 20,65%
0,040 2,00 114,85 0,004 0,157 0,023 2,04 0,0073 7,33 28,99%
0,046 1,92 109,82 0,004 0,169 0,026 2,19 0,0094 9,43 33,04%
0,05 1,81 103,84 0,01 0,183 0,028 2,35 0,01 12,29 38,04%
0,06 1,71 98,00 0,01 0,198 0,031 2,50 0,02 15,39 43,04%
0,07 1,61 92,24 0,01 0,211 0,034 2,63 0,02 18,68 48,04%
0,07 1,51 86,51 0,01 0,225 0,036 2,74 0,02 22,08 53,04%
0,08 1,41 80,74 0,01 0,239 0,038 2,84 0,03 25,53 58,04%
0,09 1,31 74,88 0,01 0,253 0,039 2,91 0,03 28,94 63,04%
0,09 1,20 68,85 0,01 0,268 0,040 2,98 0,03 32,25 68,04%
0,10 1,09 62,56 0,01 0,283 0,041 3,02 0,04 35,34 73,04%
0,11 0,98 55,88 0,01 0,299 0,042 3,04 0,04 38,12 78,04%
0,11 0,85 48,63 0,01 0,316 0,042 3,05 0,04 40,46 83,04%
0,12 0,71 40,46 0,01 0,336 0,041 3,02 0,04 42,18 88,04%
0,13 0,53 30,59 0,01 0,360 0,040 2,97 0,04 43,01 93,04%
0,14 0,28 16,08 0,01 0,395 0,038 2,84 0,04 42,25 98,04%
0,14 0,00 0,00 0,01 0,434 0,035 2,67 0,04 40,00 100,00%

0,046 1,92 109,82 0,004 0,169 0,026 2,19 0,0094 9,43 33,04%

Projecte constructiu de la nova EDAR de Botarell 

2
1

3
21

iAR
n

Q h=

 

 

Cota rasant del col·lector a l’arqueta de sortida:    150,65 

m 

Nivell líquid de l’aigua: 

 Mínim:     150,65+0,029 = 150,68 

Màxim:     150,65+0,046 = 150,70 

 

Cota rasant del col·lector al pou de registre:     150,64 

m 

 

 

4.15. Col·lector de sortida de l’EDAR al Barranc de l’Empedrat 

L’aigua tractada a l’EDAR de Botarell es conduïda des de l’arqueta de sortida cap al  

Barranc de l’Empedrat mitjançant un col·lector de PEAD corrugat de diàmetre DN 500. 
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Per al càlcul de canonades amb funcionament en làmina lliure s’utilitza la formulació 

de Manning. 

En la següent taula s’exposen els resultats de calat al col·lector per als cabals punta i 

mig de l’aigua tractada. 

Cabal punta Qp: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal mig Qm:  33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

 

PROJECTE : 

CONCEPTE : Tub By-Pass general planta (Tram 3 ) / sortida EDAR
Longitud 32,00 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,48 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007
Pendent: 1,451 %
Radi interior: 0,21 m Diàmetre (mm) DN-500
Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) α (rd) α  (º) S (m2) P(m) R (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (l/s) h/D
0,025 2,65 151,99 0,003 0,209 0,016 1,10 0,0037 3,73 5,85%
0,03 2,61 149,26 0,004 0,229 0,019 1,24 0,0055 5,49 7,03%

0,039 2,53 144,96 0,006 0,261 0,025 1,46 0,0094 9,41 9,06%
0,04 2,52 144,36 0,01 0,266 0,025 1,49 0,01 10,09 9,37%
0,06 2,36 135,45 0,01 0,332 0,038 1,95 0,02 24,66 14,37%
0,08 2,23 127,78 0,02 0,389 0,050 2,34 0,05 45,50 19,37%
0,10 2,11 120,84 0,03 0,441 0,061 2,67 0,07 72,19 24,37%
0,13 2,00 114,37 0,04 0,489 0,072 2,97 0,10 104,20 29,37%
0,15 1,89 108,22 0,04 0,535 0,081 3,23 0,14 140,87 34,37%
0,17 1,79 102,28 0,05 0,579 0,090 3,47 0,18 181,49 39,37%
0,19 1,68 96,47 0,06 0,623 0,099 3,67 0,23 225,26 44,37%
0,21 1,58 90,72 0,07 0,665 0,106 3,85 0,27 271,32 49,37%
0,23 1,48 84,99 0,08 0,708 0,112 4,01 0,32 318,75 54,37%
0,25 1,38 79,20 0,09 0,751 0,118 4,14 0,37 366,54 59,37%
0,27 1,28 73,30 0,10 0,795 0,123 4,25 0,41 413,61 64,37%
0,30 1,17 67,21 0,11 0,841 0,126 4,33 0,46 458,77 69,37%
0,31 1,11 63,73 0,11 0,867 0,128 4,36 0,48 482,42 72,13%
0,32 1,06 60,83 0,11 0,888 0,129 4,38 0,50 500,67 74,37%
0,34 0,94 54,03 0,12 0,939 0,130 4,41 0,54 537,78 79,37%
0,36 0,81 46,58 0,13 0,994 0,130 4,41 0,57 568,17 84,37%
0,38 0,66 38,06 0,14 1,058 0,128 4,36 0,59 589,21 89,37%
0,40 0,48 27,46 0,14 1,137 0,123 4,26 0,60 596,38 94,37%

0,31 1,11 63,73 0,11 0,867 0,128 4,36 0,48 482,42 72,13%

Projecte constructiu de EDAR Riudoms
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També s’ha obtingut el calat del col·lector per al transport del cabal de by-pass general 

de planta, i que és de 0,31 m. 

La rasant del col·lector de sortida és situa a una cota de 149,55 m. 

Per al cabal punta de l’EDAR Qp = 33,96 m3/h  149,55 + 0,039 = 149,59 m 

Per al cabal mig de l’EDAR Qm = 13,58 m3/h  149,55 + 0,025 = 149,57 m 
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Nivell mínim d’aigua al col·lector de sortida de l’EDAR a la riera:  149,57 

m 

 

Per a un període de retorn de 500 anys la cota del nivell d’aigua al Barranc de 

l’Empedrat és la 149,10 m. Aquest valor s’ha calculat a l’apèndix d’inundabilitat de 

l’annex nº3. Estudi d’alternatives. 

 

Nivell líquid al Barranc de l’Empedrat:      149,10 

m 

 

Per tant, es compleix que l’abocament de l’aigua tractada de l’EDAR es situa per sobre 

del nivell líquid de la riera. 

149,57 m > 149,10 m 

 

Cota de fons de la riera al punt d’abocament de l’EDAR:   148,50 

m 

 

5. Càlculs dels grups motobomba de l’EDAR 

Es dimensionen els grups motobomba de l’estació depuradora per a la línia d’aigua i 

de fangs. 

 

5.1. Línia d’aigua 

5.1.1 Grups motobomba d’aigua bruta 

El dimensionament dels grups motobomba per a l’elevació de l’aigua bruta es mostra a 

l’apartat 4 del present annex. 

S’instal·len 2+1 grups motobombes de les següents característiques: 

Cabal mig: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal punta: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Nivell d’aspiració mínim:    151,15 m 
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Cota d’entrada a tamís rotatiu:   155,70 m 

Alçada geomètrica: Hg = 155,70 – 151,15 =  4,55 m 

Alçada manomètrica: Hm = 5,74 m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 8 m 

 

5.1.2 Grups motobomba de fangs de recirculació 

S’instal·len 1+1 grups motobomba per a la recirculació dels fangs des de l’arqueta de 

fangs fins a la cambra de mescla d’entrada al reactor biològic. 

Per al càlcul de les pèrdues lineals en canonada a pressió s’utilitza la formula de Darcy 

– Weisbach: 

J = 
g

v
D
f

2
·

2

∗  

on: 

J Pèrdua de càrrega per unitat de longitud, en m/m. 

L Longitud de càrrega continua, en m. 

D Diàmetre interior de la canonada, en m. 

v velocitat de l’aigua, en m/s. 

g acceleració de la gravetat, en m/s2. 

f coeficient de pèrdua de càrrega per unitat de longitud. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN80 /PEAD DN90. 

Cabal : 21,0 m3/h = 0,0058 m3/s 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0058 m³/s 

Diàmetre interior 80 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,10  

Número de Reynolds 6,6753e2  

Velocitat 1,16 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0821 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 19,0 m 

Pèrdues lineals ∆hL1 = i x L = 0,0821x 19,0 = 1,56 m 

 

Pèrdues localitzades 

a) Canonada d’impulsió del grup motobomba 

∆h = K
g

V
2

2

⋅   

Coeficient K : 

Colze 90º    1,14 

Con d’ampliació DN 65/80  0,31 

 

 K = 1,45 
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Pèrdues localitzades ∆h1 = 1,45 =⋅
8,92

76,1 2

x
0,23 m 

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Colze 90º (3x1,14)   3,42 

Sortida     0,12 

 

 K = 6,76 

Pèrdues localitzades ∆h2 = 6,76 =⋅
8,92

16,1 2

x
0,46 m 

Les pèrdues al cabalímetre DN80 de mesura dels fangs de recirculació és de 0,001 m. 

∆hcab. = 0,001 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 152,70 – 151,90 = 0,80 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) ∆h tot. = 0,23 + 0,46 + 1,56 = 2,25 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + ∆h tot. = 0,80 + 2,25 = 3,05 m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 3,5 m. c. a. 

 

5.1.3 Grup motobomba de flotants del decantador 

S’instal·la un grup motobomba per a impulsar els flotants del decantador, recollits a 

l’arqueta adossada al tractament biològic, fins al concentrador de greixos. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN65 / PEAD DN75. 

Cabal : 3,0 m3/h = 0,0008 m3/s 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0008 m³/s 

Diàmetre interior 65 mm 

Rugositat 1,2192e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,58  

Número de Reynolds 1,1103e2  

Velocitat 0,23 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0243 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 70,0 m 

Pèrdues lineals ∆hL = i x L = 0,0243x 70,0 = 1,70 m 

 

Pèrdues localitzades 

∆h = K
g

V
2

2

⋅   

Coeficient K : 

Colze 90º (5x1,14)   5,70 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Colze 120º (3x0,50)   1,50 

Sortida     0,12 
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 K = 10,54 

Pèrdues localitzades ∆h = 10,54 =⋅
8,92

25,0 2

x
0,033 m 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 155,50 – 152,00 = 3,50 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) ∆h tot. = 0,033 + 1,70 = 1,74 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + ∆h tot. = 3,50 + 1,74 = 5,24m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 6 m. c. a. 

 

5.1.4 Grup motobomba de buidats i drenatge 

S’instal·len 2 grups motobomba a l’arqueta adossada al reactor biològic per a impulsar 

l’aigua residual del buidat del reactor/decantador o drenatge de l’espessidor, fins a la 

capçalera de planta. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN80 / PEAD DN90. 

Cabal : 15,0 m3/h = 0,0042 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0042 m³/s 

Diàmetre interior 80 mm 

Rugositat 1,2192e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,13  

Número de Reynolds 4,809e2  

Velocitat 0,84 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0592 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 55,0 m 

Pèrdues lineals ∆hL = i x L = 0,0592 x 55,0 = 3,26 m 

 

Pèrdues localitzades 

∆h = K
g

V
2

2

⋅   

Coeficient K : 

Colze 90º     1,14 

Con d’ampliació DN65/80  0,31 

 

K = 1,45 

Pèrdues localitzades ∆h1 = 1,45 =⋅
8,92

26,1 2

x
0,12 m 

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Colze 90º (3x1,14)   3,42 

 

Colze 120º (1x0,50)   0,50 

Sortida     0,12 
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 K = 7,26 

Pèrdues localitzades ∆h2 = 7,26 =⋅
8,92

83,0 2

x
0,25 m 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 152,30 – 146,80 = 5,50 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) ∆h tot. = 0,12 + 0,25 + 3,26 = 3,63 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + ∆h tot. = 5,50 + 3,63 = 9,13m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 10 m. c. a. 

 

5.2. Línia de fangs 

5.2.1 Grup motobomba de fangs en excés 

S’instal·len 1+1 grups motobomba a l’arqueta adossada al reactor biològic per a 

impulsar els fangs en excés del decantador fins a l’espessidor. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN80 / PEAD DN90. 

Cabal :5,50 m3/h = 0,0015 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0015 m³/s 

Diàmetre interior 80 mm 

Rugositat 1,2192e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,36  

Número de Reynolds 1,758e2  

Velocitat 0,31 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0223 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 36,0 m 

Pèrdues lineals ∆hL = i x L = 0,0223 x 36,0 = 0,80 m 

 

Pèrdues localitzades 

∆h = K
g

V
2

2

⋅   

Coeficient K : 

Colze 90º  (2x1,14)   2,28 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Con d’ampliació DN65/80  0,31 

 

K = 5,81 

Pèrdues localitzades ∆h1 = 5,81 =⋅
8,92

46,0 2

x
0,07 m 

Coeficient K : 

Colze 90º (4x1,14)   4,56 

Sortida     0,12 

 

 K = 4,68 
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Pèrdues localitzades ∆h2 = 4,68 =⋅
8,92

30,0 2

x
0,02 m 

 

Les pèrdues al cabalímetre DN40 de mesura dels fangs en excés és de 0,001 m. 

∆hcab. = 0,001 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 157,80 – 151,90 = 5,90 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) ∆h tot. = 0,07+ 0,02 + 0,001 + 0,80 = 0,89 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + ∆h tot. = 5,90 + 0,89 = 6,80m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 8 m. c. a. 

 

5.2.2 Grup motobomba de fangs espessits a decantador centrífug 

S’instal·len 1+1 grups motobomba a l’arqueta adossada al reactor biològic per a 

impulsar els fangs en excés del decantador fins a l’espessidor. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN50 / 65. 

Cabal :2,50 m3/h = 0,0007 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0015 m³/s 

Diàmetre interior 65 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-3 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 6,49  

Número de Reynolds 9,8646  

Velocitat 0,31 m/s 

Pèrdues unitàries 0,226 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 8,20 m 

Pèrdues lineals ∆hL = i x L = 0,226 x 8,20 = 1,86 m 

 

Pèrdues localitzades 

∆h = K
g

V
2

2

⋅   

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta   0,02 

Canvi de direcció   1,13 

 

K = 1,15 

Pèrdues localitzades ∆h1 = 1,15 =⋅
8,92

35,0 2

x
0,007 m 

 

Coeficient K : 

Colze 90º  (4x1,14)   4,56 

Vàlvula de papallona   0,50 

Sortida     0,12 

 

K = 5,18 
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Pèrdues localitzades ∆h2 = 5,18 =⋅
8,92

21,0 2

x
0,011 m 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 155,33 – 153,61 = 1,72 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) ∆h tot. = 0,007+ 0,011 + 1,86 = 1,88 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + ∆h tot. = 1,72 + 1,88 = 3,60m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 10 m. c. a. 

 

La pressió d’impulsió del grup motobomba helicoïdal per a aquestes aplicacions es d’1 

bar per causa del tipus de fluid a impulsar (fangs espessits amb una concentració 

mitjana de 30 Kg/m3). 

 

6. Resum. Línia piezomètrica 

A la següent taula es mostra la línia piezomètrica de l’aigua residual en el tractament a 

realitzar en l’EDAR de Botarell. 

 

Element o Instal·lació EDAR Botarell 
Cota o nivell 

(m) 

- Cota rasant del col·lector a la sortida del sobreeixidor  152,50 

- Cota rasant del col·lector a l’entrada del canal de desbast 152,37 

- Cota del canal de desbast de sòlids 152,05 

- N.L. màxim a l’orifici de sortida cap al pou de bombament 152,21 

- Cota de sortida de l’aigua al canal 152,15 

- N.L. mínim al pou de bombament  151,15 

- N.L. màxim al pou de bombament 152,10 
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Element o Instal·lació EDAR Botarell 
Cota o nivell 

(m) 

- Cota d’entrada al tamís  155,70 

- Cota de sortida del tanc del pretractament 155,02 

- N.L. en arqueta de by-pass i regulació del tractament biològic (Qd) 154,09 

- N.L. màxim en l’arqueta de by-pass 153,74 

- N.L. en cambra de barreja prèvia a reactor 152,70 

- N.L. en reactor biològic 152,68 

- Cota del vessador metàl·lic de sortida del reactor biològic 152,65 

- Cota del vessador de formigó de sortida del reactor biològic 152,55 

- N.L. en arqueta de sortida del reactor biològic 152,35 

- N.L. en decantador 152,10 

- Cota del vessador triangular al canal del decantador 152,09 

- Cota del vessador de formigó al canal del decantador 152,00 

- N.L. al canal de sortida del decantador (Punt alt) 151,84 

- N.L. al canal de sortida del decantador (Punt baix) 151,80 

- N.L. màxim en arqueta de sortida d’aigua tractada 151,42 

- Cota del vessador de l’arqueta de sortida d’aigua tractada 151,40 

- Cota rasant del col·lector a l’arqueta de sortida 150,65 

     - N.L. mínim d’aigua tractada al col·lector 150,68 

     - N.L. màxim d’aigua tractada al col·lector  150,70 

- Cota rasant del col·lector al pou de registre 150,64 
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Element o Instal·lació EDAR Botarell 
Cota o nivell 

(m) 

- N.L. mínim d’aigua al col·lector de sortida de l’EDAR al Barranc de 

l’Empedrat 

149,57 

- N.L. al Barranc de l’Empedrat  149,10 

- Cota de fons del Barranc de l’Empedrat 148,50 

Taula 4. Resum de la línia piezomètrica de l’EDAR de Botarell 
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1. Introducció. 

En el present annex es descriuen els diferents elements d’obra civil i edificacions que 

conformaran els treballs de construcció de la nova estació depuradora d’aigües 

residuals de Botarell. 

 

2. Descripció de l’obra civil 

Les edificacions o elements que formen part de la depuradora són : 

 

2.1. Sobreeixidor de captació d’aigües residuals. 

El sobreeixidor de captació d’aigües residuals serà de planta rectangular de formigó 

armat, de 4,00 x 2,10 m de dimensions interiors, amb murs de 30 cm de gruix, solera 

de 30 cm de gruix i llosa superior de 20 cm de gruix. 

 

2.2. Mòdul de tractament biològic. 

El mòdul concèntric de tractament biològic consisteix en un dipòsit circular de 16,50 m 

de diàmetre interior excavat en el terreny, amb murs de formigó armat de 35 cm de 

gruix i una alçada total de 4,50 m, (l’alçada  d’aigua serà de 4,00m). El volum total del 

reactor biològic  serà de 612,02 m3. 

La passarel·la d’aquest mòdul serà de 3,85 m. 

La llosa de solera, també circular de formigó armat, serà de 40 cm de gruix . 

La zona central de decantació serà un dipòsit cilíndric de formigó armat construït in-

situ. de 8,2 m de diàmetre interior, i un gruix de paret de 30 cm, amb una superfície de 

52,31 m2 i volum de 190,81m3. Tenint en compte el resguard, el volum ascendeix a 

243,12m3. 

Es construirà a nivell de superfície una vorera de 1 m d’amplada en tot el perímetre 

circular del mòdul. 

Així mateix, aquest mòdul estarà protegit per una barana perimetral d’1,00 m d’alçada. 
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2.3. Edifici de pretractament, bufants i deshidratació. 

L’edifici de pretractament tindrà unes mides exteriors de 33,10 x 11,60 m, amb una 

alçada interior útil de 6,80 m. Aquest edifici tindrà incorporada la zona d’explotació, 

control, magatzem i serveis. La llosa de solera d’aquest edifici serà de formigó armat 

de 20 cm. de gruix sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm i un llit de graves de 

30 cm. 

La façana estarà formada per blocs de formigó de 39 x 19 x 24cm, arrebossat de 

ciment i morter monocapa, segons la norma tècnica en façanes de fàbrica de blocs 

CTE SE-F.  

Aquests blocs de formigó es suporten en un mur perimetral de formigó armat de 30 cm 

de gruix i 1,40m d’alçada, amb sabata correguda de 0,80m d’amplada i 0,40m 

d’alçada. Aquest mur serà vist (part inferior de les façanes) formant un sòcol a cota de 

nivell de terreny de 0,60 m. d’alçada. 

Aquest edifici tindrà una vorera perimetral en les seves quatre façanes d’entre 1,50 i 

3,00m d’amplària. 

Els pilars de 0,50 x 0,40 m. que formen els portics de l’edifici tindran sabates de 

formigó armat de 3,10 x 3,10 m i 0,70 m d’alçada, excepte els pilars extrems de les 

quatre cantonades que seran de 2,50 x 2,50 m i també de 0,70 m de alçada. Els pilars 

interiors que suporten el pont grua de 1,6T tindran una fonamentació de 1,10 x 1,10 m 

i 0,70 m d’alçada. 

La coberta, a dues aigües amb 10% de pendent, la forma una biga prefabricada 

armada  tipus Delta 1 de 0,95 m d’alçada màxima, amb corretges tubulars tipus C-25 

separades a 1,15 m, panell sandwich tipus Isotap 1000, perfil omega i teula 

autoventilada de Tedur 5.   

Les divisions interiors que formen la sala deshidratació, la sala elèctrica i la sala d’aire i 

desodorització d’aquest edifici es faran amb fàbrica de blocs de formigó de 24cm de 

gruix, fibra de vidre i totxo perforat en la part interior. La coberta d’aquestes sales serà 

un forjat format per una llosa de formigó de 25cm de gruix.   

A l’interior de la nau també s’instal·larà una grua tipus polipast, que penjarà d’un forjat 

de formigó armat de 25 cm de gruix. 

Sobre la llosa de solera de la sala elèctrica i la sala deshidratació es col·locarà un 

paviment de morter i resina epoxi de 5cm. 
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Els ponts grua es suportaran sobre una biga carrilera JI-80 de 0,40 x 0,80m, que anirà 

sobre una mènsula de 0,40m d’alçada que els pilars esmentats anteriorment 

incorporaran. 

 

2.4. Espessidor de fangs. 

S’instal·larà un espessidor de gravetat construït en acer. de 4,50 m de diàmetre i 50,64 

m3 de capacitat (alçada cilíndrica de 3,00 m i alçada total de 5,43 m). 

Aquest espessidor estarà suportat sobre quatre perfils metàl·lics amb sabates de 

formigó HA-30 de 1,5 x 1,5 m i 0,7 m de gruix.  

 

2.5. Biofiltre de desodorització 

El biofiltre de desodorització tindrà unes dimensions exteriors de 10,70 x 8,70 m. 

La llosa de solera serà de formigó armat de 20cm de gruix i tindrà una alçada lliure 

de1,08 en la part inferior (soterrada) i de 1,68 m. en la part superior (replè de material 

encenall de fusta). 

Les parets de tancament seran de totxo massís enfoscat amb morter per les dues 

cares, de 35 cm de gruix en la part inferior (soterrada) i de 20 cm de gruix en la part 

superior (replè de material), el acabat en la coronació d’aquest muret es una peça 

tipus Sas (AL-200, LO-200) o similar. 

La separació d’aquestes dues parts serà un forjat format per bigues executades in situ 

de 32 cm d’alçada amb plaques prefabricades “in situ” de formigó armat amb àrid fi de 

12 cm de gruix de 0,99 x 0,40m. amb 6 perforacions de Ø16 mm. 

Aquest forjat està sustentat per pilarets de 22 x 22 cm, formats amb totxo massís 

enfoscat amb morter. 

 

2.6. Centre de transformació. 

El centre de transformació estarà contingut en una caseta prefabricada de formigó en 

superfície, d’acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb 

acabats exteriors a determinar per la direcció d’obra 
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2.7. Arqueta de repartiment i by-pass biològic. 

L’arqueta de repartiment i by-pass biològic tindrà unes dimensions de 1,60 x 1,90 m en 

planta i una alçada de 2,90 m. Està format per dos compartiments. El primer rep 

l’aigua del pretractament, i el segon deriva el cabal no tractable en cas que es superi 

una certa fracció del cabal mig. 

La solera del pou serà de formigó armat de 30 cm de gruix, mentre que les parets 

laterals seran també de formigó armat amb un gruix de 25 cm. El muret divisori interior, 

que actua com a sobreeixidor del cabal excedent, serà de formigó armat amb un gruix 

de 20 cm. 

 

2.8. Arqueta de presentació d’aigua tractada. 

L’arqueta de presentació d’aigua tractada té forma de L de dimensions màximes 5,85 x 

2,60 m i 3,00m d’alçada lliure.  

Està formada per dos compartiments (arribada d’aigua tractada i sortida aigua 

tractada). 

La llosa de solera es de formigó armat de 30 cm de gruix. 

Els murs de tancament seran de formigó armat de 30 cm de gruix.  

El mur que conforma la presentació de l’aigua tractada es d’1,00 de gruix de formigó 

en massa, així com el mur del compartiment de sortida de l’aigua tractada des de la 

cota de solera fins la cota de sortida. 

 

3. Bases de càlcul 

Per al càlcul estructural dels elements de l’estació 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. 
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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. 

 

4. Normativa aplicable 

Es considera la següent normativa aplicable: 

− Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

− Código Técnico de la Edificación. Partes de Seguridad Estructural (SE), 

Seguridad Estructural Acero (SE-A), Seguridad Estructural Acciones en la 

Edificación (SE-AE) y Seguridad Estructural Cimientos (SE-C) 

− Eurocódigo 2 Estructuras de Hormigón 

− Eurocódigo 4 Estructuras Mixtas 

− Norma Sismoresistente.NCSE-02 

 

5. Accions 

En el càlcul dels elements estructurals s’han considerat les següents accions: 

 Accions permanents (G) 

El pes propi dels diferents elements s’ha calculat a partir de la seva geometria 

adoptant una densitat del formigó de valor γc = 2,5 t/m3. 

L’empenta de les terres s’ha determinat considerant reblert amb els següents 

paràmetres: 

 Angle de fregament intern φ : 30º 

 Densitat del sòl γ :   2,0 t/m3 

 Cohesió c:    0,0 kg/cm2 

 

El càlcul del coeficient d’empenta activa λh s’ha determinat a partir de la teoria de 

Coulomb d’acord amb la següent expressió: 
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on: 

 λh , és el coeficient d’empenta horitzontal 

 α, és l’angle que forma el parament de l’extradós amb la solera 

 β,  és l’angle del talús en coronació 

 δ, és l’angle de fregament mur-sòl de l’extradós. 

 φ, és l’angle de fregament intern del sòl de l’extradós 

 

Accions variables (Q) 

- Sobrecàrregues 

Per al dimensionaments dels pous i arquetes s’ha considerat una sobrecàrrega 

en coronació de 1,0 t/m2. 

- Nivell freàtic i subpressió 

Els sondeigs realitzats no van detectar cap presència de nivell freàtic.  

 

Accions accidentals 

- Acció sísmica 

L’acceleració sísmica bàsica de la zona, segons la normativa vigent, és ab = 0,04 

g. 

La categoria de l’estructura pot considerar-se de importància normal, la qual cosa 

és equivalent a un factor de nivell de danys γl = 1,0. 
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6. Materials 

6.1. Formigons 

El tipus de formigó a emprar per als elements construïts in-situ ve determinat, a banda 

de per criteris resistents, per l’agressivitat del medi, el qual es defineix a partir de les 

classes generals i específiques d’exposició. 

A la taula següent es resumeixen les classes d’exposició, la resistència mínima 

exigible del formigó i la denominació del formigó segons la nomenclatura de l’EHE. Per 

necessitats estructurals es podran adoptar formigons de característiques superiors 

(resistents i de durabilitat) a les aquí exposades. 

CLASSE D’EXPOSICIÓ 

Element estructural Classe general/específica Resistència mínima 
(N/mm2) 

Fonamentacions de l’espessidor de 
fangs, fonamentacions dipòsit clorur 
fèrric, arquetes de mesura, biofiltre de 
desodorització,  fonaments de l’edifici 
de pretractament, forjat i solera 
d’aquest. 

Classe IIa 25 

Sobreeixidor de captació, arqueta de 
presentació, pou de bombament 
interior de l’edifici, mòdul de 
tractament i arqueta de repartiment i 
by-pass biològic. 

Classe IIa+Qb 30 

 

Finalment s’han adoptat resistències superiors a les estrictament necessàries per 

agressivitat, adoptant-se els següents formigons: 

Neteja i nivellació   HM-15 

Fon. espessidor  HA-30 / P / 20 / IIa 

Fon. dipòsit clorur  HA-30 / P / 20 / IIa 

Fon. edifici pretractament HA-30 / P / 20 / IIa 

Solera i forjat edifici   HA-30 / P / 20 / IIa 

Pou bombament edifici HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Arqueta presentació  HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Arquetes mesura  HA-30 / P / 20 / IIa 

Sobreeixidor de captació HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Mòdul de tractament   HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 
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Biofiltre desodorització HA-30 / P / 20 / IIa 

Arqueta repartiment  HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Totes les cobertes s’impermeabilitzaran. 

 

6.2. Armadura passiva 

Per a l’armadura passiva s’adopta l’acer tipus B-500-S. 

 

6.3. Acers en perfils i xapes 

S’adopta acer tipus S-275-JR. 

 

6.4. Recobriments 

A continuació s’especifiquen els recobriments per als diferents elements estructurals. 

S’ha considerat una vida útil del projecte de 50 anys i un control intens de l’execució. 

Element Exposició Rec. Mínim 
(mm) ∆r (mm) Recobriment 

nominal (mm) 

Solera i forjat 
edifici, arquetes 
mesura, biofiltre. 

IIa 25 5 30 

Fonaments IIa 30 10 40 
Pou 

bombament, 
arqueta 

presentació, 
sobreeixidor, 

mòdul de 
tractament, 

arqueta 
repartiment 

IIa+Qb 55 5 60 

 

6.5. Prefabricats 

L’estructura de l’edifici de pretractament, bufants i deshidratació està formada per 

elements prefabricats i elements executats in-situ. Els elements prefabricats a 

considerar són els següents: 

- Corretjes tubulars de coberta, de formigó pretensat tipus VT-25. 
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- Pilars de formigó armat, de 50x40 cm, de 6,7 metres d’altura provistos de 

mènsula. 

- Bigues delta de formigó pretensat suportades en els pilars, amb una llum de 

11m. 

- Jàsseres carrileres de formigó pretensat, sèrie JI-80. 

A continuació s’adjunta l’estudi realitzat per l’empresa de prefabricats de formigó 

PRAINSA, en que es detallen els càlculs referents als elements estructurals 

prefabricats aquí enumerats. 
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1. ESTADO DE CARGAS  

1.1. CARGAS GRAVITATORIAS  

1.1.1. Cubierta   

Acciones Permanentes 
Peso propio de cubierta (*):

 

0.50 kN/m2 

Peso propio de instalaciones (*):

 

0.50 kN/m2 

Peso propio de correas:

 

0.60 kN/m2 

Peso propio de vigas:

 

0.45 kN/m 
Peso propio de colectores A.C.S. (DBE-

HE4) (*):

 

- 
kN/m2 

Peso propio aparatos de climatización (*):

 

- kN/m2   

Acciones Variables 
Sobrecarga de mantenimiento (Cat.G1) 

(**):

 

0.40 
kN/m2 

Sobrecarga de uso puntual (Cat.G1):

 

1.00 kN 
Sobrecarga de nieve en terreno horizontal:

 

0.50 kN/m2 

(*): Datos facilitados por el cliente. 
(**): Sobrecarga de mantenimiento no concomitante con otras acciones variables.  

1.1.2. Esfuerzos de Puente Grua  

Para el estudio de la estructura se ha considerado la existencia de un puente grua, del cual 
conocemos su potencia elevadora (6.3 T) y la distancia entre pilares. Se han adoptado los siguientes 
parámetros:   

 

Puente grua según datos cliente. 

 

Separación entre ruedas: 1.70 m 

 

Acción Max/Mín por rueda: 36.70 kN/ 7.75 kN 
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1.2. ACCIÓN EÓLICA   

Según CTE, la acción de viento es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, cuya presión estática es:   

qe = qb · ce · cp  

Siendo:  

qb  la presión dinámica de viento. Según anejo E, para zona C.  

qb= 0,526 kN/m2  

ce

 

coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de 
aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción y se determina según la tabla 3.3 del 
CTE.  

Para zona IV (Zona urbana en general, industrial o forestal) y altura máxima de 9 m.    

ce(6 m para todo el paramento) = 1,4  

cp  coeficiente eólico de presión. Su valor se establece en el Anejo D.2 del CTE.  

Fachadas  

Los esfuerzos de presión y succión en los paramentos son, para el cálculo general de la estructura:  

Presiones a barlovento: 0,58 kN/m2  

Succiones a sotavento: -0,36 kN/m2  

Cubierta  

Al estar mayoritariamente a succión no se tiene en cuenta en el cálculo de la estructura.      
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1.3. ACCIONES TÉRMICAS, REOLÓGICAS Y MOVIMIENTOS 

IMPUESTOS  

Dado el carácter prefabricado de la estructura y sus dimensiones generales, estas acciones 
indirectas o no introducen esfuerzos o resultan despreciables por lo que no se han considerado.   

1.4. CLASE DE EXPOSICIÓN  

Según E.H.E., Tablas 8.2.2 y 8.2.3 a, las Clases de Exposición a considerar son las siguientes:   

Cara exterior de paneles de Cerramiento:

    

IIb si la precipitación media anual es inferior a 600 mm    

Resto de Elementos:

    

IIb si la precipitación media anual es inferior a 600 mm ( datos facilitados por cliente ) 
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1.5. ACCIÓN SÍSMICA  

Según CTE, el cálculo sísmico de la estructura se realiza de acuerdo a la NCSE-02.  

1.5.1. Constantes de Cálculo consideradas:  

Aceleración básica (ab/g):

 

0,04 
Coeficiente de contribución (K):

 

1 
Coeficiente del Terreno (C):

 

1,3 
Coeficiente de riesgo ( ):

 

1 
Coeficiente de Amortiguamiento( ):

 

4 
Coeficiente de Ductilidad ( ):

 

2 
Amplificación del Terreno(S):

 

1,04 
Período característico Ta:

 

0,13 (s) 
Período característico Tb:

 

0,52 (s) 
Aceleración de cálculo (ac):

 

0,408 (m/s2) 
Coeficiente de Respuesta ( ):

 

0,55 

 

1.5.2. Combinaciones  

Para la verificación de los Estados Límite Ultimos en Situación sísmica se adopta la expresión 
general  

1
,,2,

1
,

1

*

,*,,,
i

ikiiQ
j

kEAkP
j

jkjGjkjG
QAPGG

  

Con los siguientes coeficientes parciales de seguridad:  

Acciones:

 

 G = 1 
 G* = 1 
 P = 1 
 Q = 1 
 A = 1  

Materiales:

  

c = 1.3 

 

s = 1  

Coeficientes de Simultaneidad:

  

Como coeficientes de simultaneidad aplicamos los coeficientes 2  de la tabla 4.2 del documento 
CTE-SE. Dichos valores, para cada tipo de carga, puede observarse en el apartado Control y Seguridad 
de esta memoria.  
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2. CONTROL Y SEGURIDAD  

Para la verificación de los Estados Límite de Servicio y  los Estados Límite Últimos,  adoptamos 
las combinaciones basadas en lo coeficientes parciales de seguridad.    

2.1. Estados Límite de Servicio  

Combinaciones:

  

Combinación característica  

ik
ii

iQkQ
i

ikiG
j

jkjG
QQGG ,

,01
,1,1,

1
,,

1
,,

*
*

   

Combinación frecuente: 

ik
ii

iQkQ
i

ikiG
j

jkjG
QQGG ,

,21
,1,1,11,

1
,,

1
,,

*
*

   

Combinación casi-permanente: 

ik
ii

iQ
i

ikiG
j

jkjG
QGG ,

,21
,

1
,,

1
,,

*
*

   

Coeficientes parciales de seguridad:

  

Acciones:  

TIPO DE ACCIÓN Efecto favorable Efecto desfavorable 
Permanente G= 1.00 G= 1.00 
Pretensado P= 0.95 P= 1.05 

Variable Q= 0.00 Q= 1.00 

 

Materiales:  

Hormigón 
c 

Acero activo y pasivo 
s 

1 1 
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2.2. Estados Límite Últimos  

Combinaciones:

  
Situaciones persistentes o transitorias  

ik
ii

iQkQ
i

ikiG
j

jkjG
QQGG ,

,01
,1,1,

1
,,

1
,,

*
*

   

Situación accidental: 

kAik
ii

iQkQ
i

ikiG
j

jkjG
AQQGG ,

,21
,1,1,11,

1
,,

1
,,

*
*   

Situaciones sísmicas:  

Ver apartado de Estado de Cargas 

 

Acción Sísmica

  

Coeficientes parciales de seguridad: 

  

Acciones:   

NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION 

 

NORMAL INTENSO 

TIPO DE ACCIÓN EFECTO 
FAVORABLE 

EFECTO 
DESFAVORABLE 

EFECTO 
FAVORABLE 

EFECTO 
DESFAVORABLE 

Permanente G = 1.00 G = 1.50 G = 1.00 G = 1.35 
Pretensado P = 1.00 P = 1.00 P = 1.00 P = 1.00 
Variable Q = 0.00 Q = 1.60 Q = 0.00 Q = 1.50 

 

Materiales:  

SITUACIÓN DE PROYECTO 
Hormigón 
c 

Acero activo y pasivo 
s 

Persistente o transitoria 1.5 1.15 

 

Coeficientes de simultaniedad

  

Sobrecarga 

  

Nieve (H<1000m) 0.5 0.2 0 
Viento 0.6 0.5 0 

Uso ( tipo B ) 0.7 0.5 0.3 
Uso ( tipo C,D o F ) 0.7 0.7 0.6 
Locales de Almacen  1.0 0.9 0.8 

Mantenimiento en cubierta ( Tipo H ) 0 0 0 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES   

3.1. Elementos de hormigón armado   

Hormigón HA-40  
Acero pasivo Barras corrugadas UNE 36068-1994 B 500 S   

3.2. Correas Tubulares VT25   

Hormigón HP-35  
Armadura activa Alambres UNE 36094-1997 Y 1860 C5,0 I1      

3.3. Elementos de hormigón pretensado producidos en molde   

Hormigón HP-50  
Armadura activa Cordones UNE 36094-1997 Y 1860 S7 9,3   

Cordones UNE 36094-1997 Y 1860 S7 13,0   
Cordones UNE 36094-1997 Y 1860 S7 15,2  

Armadura pasiva Malla electrosoldada UNE 36092-1996 B 500 T   
Barras corrugadas UNE 36068-1994 B 500 S  

3.4. Hormigón armado en capa compresión in situ

   

Hormigón HA-25  
Acero pasivo Malla electrosoldada UNE 36092-1996 B 500 T   

Barras corrugadas UNE 36068-1994 B 500 S   
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4. PILARES  

4.1. Cálculo de esfuerzos  

El cálculo de la estructura se realiza mediante pórticos característicos, cuya configuración básica 
es de pilares empotrados en su base y articulados en las uniones pilar-dintel, siendo una estructura 
translacional.  

A efecto de cálculo el pórtico tiene tantos grados de traslacionalidad como plantas más cubierta 
existan.  

Dicho pórtico se resuelve, bajo las hipótesis más desfavorables, igualando deformaciones en cada 
nivel y obteniendo los esfuerzos en la base de cada pilar como suma de los debidos a las cargas que recibe 
más los debidos a las fuerzas hiperestáticas horizontales que igualan dichas deformaciones.   

La resolución se efectúa mediante ordenador, con un programa de cálculo matricial. El programa 
empleado es Pilares 5 Versión 1.5 . Adjunto se incluyen los resultados de los pórticos considerados.   

4.2. Cálculo de secciones  

El dimensionamiento de la sección de base se efectúa conforme a EHE, como elementos de 
hormigón armado en E.L.U. de flexión compuesta, por el método a rotura del diagrama rectángulo, 
tomando para el cálculo del pandeo una longitud de 1.35/1.50 veces la altura equivalente del pilar. La 
comprobación de inestabilidad se realiza mediante el método general.  

Dicha altura equivalente, para pilares con varios puntos de carga a distinta altura, es la media 
ponderada de dichas alturas de actuación, tomando como pesos los respectivos axiles que gravitan en 
cada punto.  

La armadura transversal dispuesta se compone de cercos Ø 8/30 cm, incrementandose dicha 
cuantía, en el caso de ser zona sísmica, con una mayor densidad de estribos en una longitud de dos veces 
el canto desde la base.  

La armadura principal de los pilares se situa distribuida en las caras de los pilares, formando en las 
esquinas, si es necesario, grupos de 1,2 o 3 barras. Toda la armadura pasiva emplea barras corrugadas de 
acero B-500-S.   
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4.3. Uniones pilar-cimentación mediante Cáliz  

La unión pilar-cimentación se modela como empotrado. Dicho empotramiento se materializa 
realizando un cajeado en la cimentación (cáliz) cuyas dimensiones en planta deben dejar al menos 10cm 
de recubrimiento alrededor de la sección del pilar y con una profundidad mínima de 1,5 veces el canto 
mayor del pilar, mas 5cm de hormigón para nivelación.   

Dichas dimensiones mínimas se encuentran representadas en los planos de elementos 
prefabricados de Prainsa.  

El posicionamiento y aplomado del pilar se efectua mediante cuñas. Una vez nivelado y 
aplomado, se procede al relleno del cáliz con un hormigón mínimo HA-25/B/12/III.     
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5. CORREAS SERIE VT

  
5.1. Características  

Son correas autorresistentes de hormigón pretensado, producidas en pista continua, armadas con 
alambres grafilados de Ø 5 mm, de sección transversal hueca, ancho inferior de 228 mm, ancho superior 
194. A continuación se presentan otros datos geometricos: Canto, area, espesor de alma (considerando 
ambas paredes) y altura del baricentro.   

Seccion Canto Area Alma    
(mm) (m2) (mm)  

VT20 200 0.02739 64  
VT25 250 0.03145 68  
VT30 300 0.03570 72  
VT40 400 0.04531 80  

5.2. Cálculo  

Los esfuerzos se calculan como viga biapoyada.   

Se calculan las características mecánicas de la sección prefabricada considerando la diferencia de 
módulos elásticos de ambos hormigones.   

El dimensionamiento del pretensado se efectúa en E.L.S. de Fisuración, admitiendo para la 
combinación de acciones frecuentes una abertura máxima de fisuras wmáx de 0.2 mm.   

Se comprueba el E.L.U. de Agotamiento frente a Cortante conforme a lo expuesto en EHE-08 en 
su Artículo 44.  
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6. VIGAS DELTA 0  

6.1. Características  

Son vigas de hormigón pretensado, producidas en molde, armadas con cordones de diámetro 13 mm y de 
canto variable, a dos aguas, con el 10 % de pendiente para desagüe de la cubierta. 

Su sección transversal es en forma de doble T con las siguientes características geométricas:    

Delta 0  
Ancho ala superior  (cm) 40  
Canto ala superior   (cm) 12  
Espesor alma          (cm) 7  

Canto ala inferior     (cm) 12  
Ancho ala inferior    (cm) 40  

6.2. Cálculo de esfuerzos  

El modelo estructural de estas vigas es el de una viga simplemente apoyada en sus extremos.  

La acción de su peso propio corresponde a la suma de una carga uniformemente repartida, más 
una carga triangular con vértice en el vértice de la viga, más dos cargas uniformes en los extremos, 
correspondientes a los ensanchamientos del alma en dichas zonas.  

La acción de las sobrecargas corresponde a una carga uniformemente repartida de valor igual al 
máximo de estas, en el caso más desfavorable.   

6.3. Dimensionamiento de la armadura longitudinal  

Se efectúa en el E.L.S. de Fisuración, admitiendo para la combinación frecuente una abertura 
máxima de fisuras wmáx de 0.2 mm, conforme a lo expuesto en la Instrucción Española      EHE-08, y se 
comprueba el E.L.U. de Agotamiento frente a solicitaciones normales.   

La sección crítica está situada a un tercio de la luz aproximadamente. Una vez armada esta, se 
comprueba toda la viga, en vacío y en servicio, y se comprueban asimismo las secciones sometidas a 
momentos negativos en las fases de manipulación y transporte.   

6.4. Dimensionamiento de la armadura transversal  

Se emplea el método de las bielas y tirantes, conforme a lo expuesto en la Instrucción Española 
EHE-08.   
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7. JÁCENAS PRETENSADAS SERIE JI

  
7.1. Características  

Son jácenas de hormigón pretensado con sección transversal  en forma de I , preparadas para 
trabajar como sección simple. En los extremos de cada jácena se maciza la sección hasta convertirla en un 
rectángulo de 0,40 m de ancho (0,50 m para la I-140) por el canto correspondiente.  

Las características mecánicas de estas jácenas son:    

Area Altura Inercia Canto Ancho ala  Espesor alma   
(m²) c.d.g. (m) (m4) (m) (m) (m)   

JI-50 0.1194 0.25 0.0037 0.50 0.40 0.09  
JI-60 0.1284 0.30 0.0059 0.60 0.40 0.09  
JI-80 0.1464 0.40 0.0124 0.80 0.40 0.09  
JI-100 0.2028 0.50 0.0256 1.00 0.40 0.11  
JI-120 0.2248 0.60 0.0410 1.20 0.40 0.11  
JI-140 0.3447 0.731 0.0873 1.40 0.50 0.12  

7.2. Cálculo  

Los esfuerzos en cada jácena se calculan como viga biapoyada a partir de las solicitaciones de 
cálculo.  

La armadura longitudinal activa se dimensiona en E.L.S. de Fisuración, admitiéndose para la 
combinación de acciones frecuentes una abertura máxima de fisuras wmáx de 0.2 mm, conforme a lo 
expuesto en la Instrucción EHE-08 y se comprueba el E.L.U.  de Agotamiento frente a solicitaciones 
normales, reforzándose con armadura pasiva las secciones necesarias.  

Se comprueban las tensiones en vacío y en las fases transitorias de manipulación y transporte; 
verificándose, asimismo, el E.L.S. de Deformación.  

La armadura transversal se dimensiona con el método de bielas y tirantes, conforme a lo expuesto 
en la Instrucción EHE-08.   
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8. CONCLUSIÓN  

Todos los cálculos han sido efectuados conforme a las normativas vigentes sobre la materia.  

Entre otras se citan:   

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural   

CTE-DB SE: CTE  Doc.Basico Seguridad Estructural   

CTE-DB SE AE: CTE  Doc.Basico Seguridad Estructural Acciones en la edificación.   

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente  

Con todo lo expuesto y los Anexos de Cálculo que se adjuntan se da por concluido el presente 
Estudio        

Barcelona, miércoles, 21 de octubre de 2009          
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A.1. CÁLCULO DE PÓRTICOS Y PILARES 



Modelo: 

Carga Maxima que Levanta: 6,30 Tn

Luz entre apoyos: 11,00 m

Distancia al portico izquierdo: 6,50 m

Distancia al portico derecho: 6,50 m

Vuelo de la mensula: 0,30 m

Canto del Pilar: 0,50 m

Viga Carrilera: JI80 3,7 kN/m

Reacción Máxima por Rueda: 36,70 kN

Reacción Mínima por Rueda: 7,75 kN

LR - Separación entre Ruedas: 1,70 m

Pmax: 87,85 kN (con pp viga)

Pmin: 37,52 kN (con pp viga)

Exentricidad: 0,4 m

Pmax Mmax Htmax Pmin Mmin Htmin Hlmax Hlmin
87,85 35,14 8,79 37,52 15,01 3,75 12,55 5,36

N 87,85 N 37,52 N 37,52 N 87,85
M 35,14 M -15,01 M 15,01 M -35,14
H 8,79 H 3,75 H -3,75 H -8,79

N 87,85
M 0
H 12,55

DATOS PARTICULARES DEL PUENTE GRUA

Acciones sin Mayorar sobre el Pilar

Fecha: 21/10/2009

Birrail

DATOS GENERALES DEL PUENTE GRUA

PUENTE GRUA DE 6Tn

Proyecto: EDIFICIO DE EXPLOTACION, CONTROL Y SERVICIOS GENERALES
Situacion: BOTARELL · TARRAGONA

WizdaWdcha
PG1 PG2



0,04
1,30
1,30
1,00
4,0
2

1,048
0,130
0,520
0,411
0,55

2069,536424

PLANTA  1
14,6575

MODO  1
0,528777883

0,00825981

MODO  1
100

0,003914514

PLANTA  1
0,782902843

PLANTA  1
8,10

ESFUERZOS EN CADA PLANTA (kN)

Coeficiente de contribución (K):
Coeficiente del terreno (C ):

MASAS DEL SISTEMA (Tn)

PERIODOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA (s)

MATRIZ DE MODOS DE VIBRACIÓN

PORCENTAJE DE MASA DESPLAZADA EN CADA MODO

DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS

DESPLAZAMIENTO PONDERADO (xCoef.Ductilidad) DE CADA PLANTA (cm)

MATRIZ DE RIGIDEZ DEL SISTEMA (kN/m)

Aceleración de cálculo ac(m/s2):
Coeficiente de respuesta (

CÁLCULO SÍSMICO

Coeficiente de riesgo ( ):
Coeficiente de amortiguamiento ( ):

Período característico Tb (s):

Coeficiente de ductilidad ( ):

Amplificación del Terreno (S):
Período característico Ta (s):

CONSTANTES DE CÁLCULO
Aceleración básica (ab/g):

ALFA(T)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0

0,
23

0,
46

0,
69

0,
92

1,
15

1,
38

1,
61

1,
84

2,
07 2,
3

2,
53

2,
76

2,
99

3,
22

3,
45

3,
68

3,
91

4,
14

4,
37 4,
6

4,
83

Periodo T (s)

al
fa

(T
)
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  1  
     -------------------------------------------------------------------------  

                 DATOS GENERALES  

      PROYECTO :    EDIFICIO DE EXPLOTACION, CONTROL Y SERVICIOS GENERALES  

      SITUACIÓN:    BOTARELL  

      FECHA    :    21 Oct 2009  

      PÓRTICO  :    PORTICO REPRESENTATIVO  

      FICHERO  :    BOTARELL  

                  DATOS GEOMÉTRICOS                

     Número de Pilares:        2   

     Número de Niveles:        1   

     Número de Pisos  :        1    

            LUZ A EJES(m) 
            ------------ 
     VANO 1 
     ------  
      11.00  

             INTEREJE(m)    
             ----------    
     NIVEL   VANO 1 
     -----   ------  
       1      6.53  
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  2  
     -------------------------------------------------------------------------  

     DATOS DE CADA PILAR:  

     PILAR  ALTURA    SECCION    INERCIA    PESO P.    VIENTO    COTA CIMENT. 
              (m)   Canto Ancho    (m4)      (T/m)                   (m)      
     -----  ------  -----------  -------    -------    ------    ----------- 
       1      7.60   .50   .40   .004167     .50            1       0.00 
       2      7.60   .50   .40   .004167     .50            1       0.00   

     PILAR   ENLACE    
             PISO 1 
     -----   ------  
       1      7.60 
       2      7.60 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  3  
     -------------------------------------------------------------------------  

                          SOLICITACIONES  

             HIPÓTESIS BÁSICAS     
             -----------------     
     CÓDIGO         NOMBRE  
     ------         ------  
      CP             CP + INST.                     
      SC1            NIEVE                          
      SC7            VIENTO DCHA, VIENTO IZDA       
      SC8            SISMO DCHA, SISMO IZDA         
      SC9            PUENTE GRÚA 1                   

           CARGAS SUPERFICIALES EN KN/m2     

     HIPOT   CARGA    
             PISO 1 
     -----   ------  
      CP       2.05 
      SC1       .50  

           ACCIÓN EOLICA SEGÚN DOCUMENTO BASICO SE-AE  
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  4  
     -------------------------------------------------------------------------  

             COMBINACIONES    
             -------------    
     CÓDIGO         NOMBRE  
     ------         ------  
      C1             1. PER + W der                 
      C2             2. PER + SC + W der            
      C3             3. PER + W izda                
      C4             4. PER + SC + W izda           
      C5             5. PER + SC                    
      C6             6. PER + W der + SC            
      C7             7. PER + W izda + SC           
      C8             8. PER + SC + SISMO der        
      C9             9. PER + SC + SISMO izq         

               COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
               -------------------------  

   COMB    CP        SC1       SC7D      SC7I      SC8D      SC8I      SC9  
   ----    ----      ----      ----      ----      ----      ----      ---- 
          F    ¥    F    ¥    F    ¥    F    ¥    F    ¥    F    ¥    F    ¥ 
   C1    1.35 1.0  0.00  .5  1.50 1.0  0.00 1.0  0.00 1.0  0.00 1.0  1.50 1.0 
   C2    1.35 1.0  1.50 1.0  1.50  .6  0.00  .6  0.00 1.0  0.00 1.0  1.50 1.0 
   C3    1.35 1.0  0.00  .5  0.00 1.0  1.50 1.0  0.00 1.0  0.00 1.0  1.50 1.0 
   C4    1.35 1.0  1.50 1.0  0.00  .6  1.50  .6  0.00 1.0  0.00 1.0  1.50 1.0 
   C5    1.35 1.0  1.50 1.0  0.00  .6  0.00  .6  0.00 1.0  0.00 1.0  1.50 1.0 
   C6    1.35 1.0  1.50  .5  1.50 1.0  0.00 1.0  0.00 1.0  0.00 1.0  1.50 1.0 
   C7    1.35 1.0  1.50  .5  0.00 1.0  1.50 1.0  0.00 1.0  0.00 1.0  1.50 1.0 
   C8    1.00 1.0  1.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  1.00 1.0  0.00 1.0  1.00  .8 
   C9    1.00 1.0  1.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 1.0  1.00 1.0  1.00  .8  
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  5  
     -------------------------------------------------------------------------  

     HIPÓTESIS: CP + INST.  

     CARGAS EN PUNTOS ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  PISO        N        EXCENT.        M 
     -----  ----    ---------    -------     ------- 
       1      1        73.569       .125       9.196 
       2      1        73.569      -.125      -9.196  

     CARGAS EN PUNTOS CON CARGA NO ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  ALTURA       N           M           H 
     -----  ------   ---------   ---------   --------- 
       1      7.60       0.000       0.000       0.000 
       1      6.10       0.000       0.000       0.000 
       2      7.60       0.000       0.000       0.000 
       2      6.10       0.000       0.000       0.000  

     CALCULO DEL PORTICO  1  TRASLACIONAL.  

     PILAR  PISO    F HIPERESTATICA     FLECHA (cm) 
     -----  ----    ---------------    ------------- 
       1      1          -1.815             0.0000 
       2      1           1.815             0.0000  

     REACCIONES EN LA BASE DE LOS PILARES (KN y m).   

    PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
       1       111.569      -4.598      -1.815 
       2       111.569       4.598       1.815 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  6  
     -------------------------------------------------------------------------  

     HIPÓTESIS: NIEVE  

     CARGAS EN PUNTOS ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  PISO        N        EXCENT.        M 
     -----  ----    ---------    -------     ------- 
       1      1        17.944       .125       2.243 
       2      1        17.944      -.125      -2.243  

     CARGAS EN PUNTOS CON CARGA NO ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  ALTURA       N           M           H 
     -----  ------   ---------   ---------   --------- 
       1      7.60       6.500       0.000       0.000 
       1      6.10       0.000       0.000       0.000 
       2      7.60       6.500       0.000       0.000 
       2      6.10       0.000       0.000       0.000  

     CALCULO DEL PORTICO  1  TRASLACIONAL.  

     PILAR  PISO    F HIPERESTATICA     FLECHA (cm) 
     -----  ----    ---------------    ------------- 
       1      1           -.443             0.0000 
       2      1            .443             0.0000  

     REACCIONES EN LA BASE DE LOS PILARES (KN y m).  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
       1        24.444      -1.121       -.443 
       2        24.444       1.121        .443 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  7  
     -------------------------------------------------------------------------  

     HIPÓTESIS: VIENTO DERECHA  

     CARGAS DE VIENTO.  

     PILAR  ZONA EOLICA   COTA INF.   COTA SUP.   PRESION VIENTO (KN/m) 
     -----  -----------   ---------   ---------   --------------------- 
       1         1         0.00         9.00          3.800 
       2         1         0.00         9.00          2.380  

     CARGAS EN PUNTOS ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  PISO        N        EXCENT.        M 
     -----  ----    ---------    -------     ------- 
       1      1         0.000       .125       0.000 
       2      1         0.000      -.125       0.000  

     CARGAS EN PUNTOS CON CARGA NO ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  ALTURA       N           M           H 
     -----  ------   ---------   ---------   --------- 
       1      7.60       7.870       0.000       0.000 
       1      6.10       0.000       0.000       0.000 
       2      7.60       7.870       0.000       0.000 
       2      6.10       0.000       0.000       0.000  

     CALCULO DEL PORTICO  1  TRASLACIONAL.  

     PILAR  PISO    F HIPERESTATICA     FLECHA (cm) 
     -----  ----    ---------------    ------------- 
       1      1          -3.155             1.3268 
       2      1           3.155             1.3268  

     REACCIONES EN LA BASE DE LOS PILARES (KN y m).  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
       1         7.870     129.923      31.045 
       2         7.870     120.367      24.575 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  8  
     -------------------------------------------------------------------------  

     HIPÓTESIS: VIENTO IZQUIERDA  

     CARGAS DE VIENTO.  

     PILAR  ZONA EOLICA   COTA INF.   COTA SUP.   PRESION VIENTO (KN/m) 
     -----  -----------   ---------   ---------   --------------------- 
       1         1         0.00         9.00         -2.380 
       2         1         0.00         9.00         -3.800  

     CARGAS EN PUNTOS ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  PISO        N        EXCENT.        M 
     -----  ----    ---------    -------     ------- 
       1      1         0.000       .125       0.000 
       2      1         0.000      -.125       0.000  

     CARGAS EN PUNTOS CON CARGA NO ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  ALTURA       N           M           H 
     -----  ------   ---------   ---------   --------- 
       1      7.60       7.870       0.000       0.000 
       1      6.10       0.000       0.000       0.000 
       2      7.60       7.870       0.000       0.000 
       2      6.10       0.000       0.000       0.000  

     CALCULO DEL PORTICO  1  TRASLACIONAL.  

     PILAR  PISO    F HIPERESTATICA     FLECHA (cm) 
     -----  ----    ---------------    ------------- 
       1      1          -3.155            -1.3268 
       2      1           3.155            -1.3268  

     REACCIONES EN LA BASE DE LOS PILARES (KN y m).  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
       1         7.870    -120.367     -24.575 
       2         7.870    -129.923     -31.045 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  9  
     -------------------------------------------------------------------------  

     HIPÓTESIS: SISMO DERECHA  

     CARGAS EN PUNTOS ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  PISO        N        EXCENT.        M 
     -----  ----    ---------    -------     ------- 
       1      1         0.000       .125       0.000 
       2      1         0.000      -.125       0.000  

     CARGAS EN PUNTOS CON CARGA NO ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  ALTURA       N           M           H 
     -----  ------   ---------   ---------   --------- 
       1      7.60       0.000       0.000       8.410 
       1      6.10       0.000       0.000       0.000 
       2      7.60       0.000       0.000       0.000 
       2      6.10       0.000       0.000       0.000  

     CALCULO DEL PORTICO  1  TRASLACIONAL.  

     PILAR  PISO    F HIPERESTATICA     FLECHA (cm) 
     -----  ----    ---------------    ------------- 
       1      1          -4.205              .4063 
       2      1           4.205              .4063  

     REACCIONES EN LA BASE DE LOS PILARES (KN y m).  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
       1         0.000      31.958       4.205 
       2         0.000      31.958       4.205 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  10  
     -------------------------------------------------------------------------  

     HIPÓTESIS: SISMO IZQUIERDA  

     CARGAS EN PUNTOS ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  PISO        N        EXCENT.        M 
     -----  ----    ---------    -------     ------- 
       1      1         0.000       .125       0.000 
       2      1         0.000      -.125       0.000  

     CARGAS EN PUNTOS CON CARGA NO ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  ALTURA       N           M           H 
     -----  ------   ---------   ---------   --------- 
       1      7.60       0.000       0.000      -8.410 
       1      6.10       0.000       0.000       0.000 
       2      7.60       0.000       0.000       0.000 
       2      6.10       0.000       0.000       0.000  

     CALCULO DEL PORTICO  1  TRASLACIONAL.  

     PILAR  PISO    F HIPERESTATICA     FLECHA (cm) 
     -----  ----    ---------------    ------------- 
       1      1           4.205             -.4063 
       2      1          -4.205             -.4063  

     REACCIONES EN LA BASE DE LOS PILARES (KN y m).  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
       1         0.000     -31.958      -4.205 
       2         0.000     -31.958      -4.205 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  11  
     -------------------------------------------------------------------------  

     HIPÓTESIS: PUENTE GRÚA 1  

     CARGAS EN PUNTOS ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  PISO        N        EXCENT.        M 
     -----  ----    ---------    -------     ------- 
       1      1         0.000       .125       0.000 
       2      1         0.000      -.125       0.000  

     CARGAS EN PUNTOS CON CARGA NO ENLAZADOS (KN y m).  

     PILAR  ALTURA       N           M           H 
     -----  ------   ---------   ---------   --------- 
       1      7.60       0.000       0.000       0.000 
       1      6.10      87.850      35.140       8.790 
       2      7.60       0.000       0.000       0.000 
       2      6.10      37.520     -15.010       3.750  

     CALCULO DEL PORTICO  1  TRASLACIONAL.  

     PILAR  PISO    F HIPERESTATICA     FLECHA (cm) 
     -----  ----    ---------------    ------------- 
       1      1          -6.540              .6133 
       2      1           6.540              .6133  

     REACCIONES EN LA BASE DE LOS PILARES (KN y m).   

    PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
       1        87.850      39.056       2.250 
       2        37.520      57.568      10.290 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  12  
     -------------------------------------------------------------------------   

     REACCIONES MAYORADAS EN LA BASE DE LOS PILARES (KN y m).MOMENTOS DE 1er ORDEN 
     _____________________________________________________________________________  

     COMBINACION:   1. PER + W der  

     PILAR    Nd          Md          Hd 
     -----  --------   ---------   --------- 
        1    294.20     247.262      47.493 
        2    218.70     273.109      54.747  

     COMBINACION:   2. PER + SC + W der  

     PILAR    Nd          Md          Hd 
     -----  --------   ---------   --------- 
        1    326.14     167.625      28.202 
        2    250.65     202.572      40.666  

     COMBINACION:   3. PER + W izda  

     PILAR    Nd          Md          Hd 
     -----  --------   ---------   --------- 
        1    294.20    -128.173     -35.937 
        2    218.70    -102.326     -28.683  

     COMBINACION:   4. PER + SC + W izda  

     PILAR    Nd          Md          Hd 
     -----  --------   ---------   --------- 
        1    326.14     -57.636     -21.856 
        2    250.65     -22.689      -9.392  

     COMBINACION:   5. PER + SC  

     PILAR    Nd          Md          Hd 
     -----  --------   ---------   --------- 
        1    319.06      50.694        .261 
        2    243.56      94.242      18.549  

     COMBINACION:   6. PER + W der + SC  

     PILAR    Nd          Md          Hd 
     -----  --------   ---------   --------- 
        1    312.53     246.420      47.161 
        2    237.04     273.951      55.079  

     COMBINACION:   7. PER + W izda + SC  

     PILAR    Nd          Md          Hd 
     -----  --------   ---------   --------- 
        1    312.53    -129.015     -36.269 
        2    237.04    -101.484     -28.351  
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  13  
     ------------------------------------------------------------------------- 
     COMBINACION:   8. PER + SC + SISMO der  

     PILAR    Nd          Md          Hd 
     -----  --------   ---------   --------- 
        1    181.85      58.605       4.190 
        2    141.59      82.610      14.252  

     COMBINACION:   9. PER + SC + SISMO izq  

     PILAR    Nd          Md          Hd 
     -----  --------   ---------   --------- 
        1    181.85      -5.311      -4.220 
        2    141.59      18.694       5.842  
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  14  
     -------------------------------------------------------------------------   

     REACCIONES MAYORADAS EN LA BASE DE LOS PILARES (KN y m).MOMENTOS DE 1er y 2º ORDEN 
     __________________________________________________________________________________  

     COMBINACION:   1. PER + W der  

     PILAR    Lpandeo           Nd          Md          Hd 
     -----   ---------      ---------   ---------   --------- 
        1        9.16          294.20     294.041      47.493 
        2        9.58          218.70     317.974      54.747  

     COMBINACION:   2. PER + SC + W der  

     PILAR    Lpandeo           Nd          Md          Hd 
     -----   ---------      ---------   ---------   --------- 
        1        9.29          326.14     208.945      28.202 
        2        9.69          250.65     243.345      40.666  

     COMBINACION:   3. PER + W izda  

     PILAR    Lpandeo           Nd          Md          Hd 
     -----   ---------      ---------   ---------   --------- 
        1        9.16          294.20    -161.888     -35.937 
        2        9.58          218.70    -129.024     -28.683  

     COMBINACION:   4. PER + SC + W izda  

     PILAR    Lpandeo           Nd          Md          Hd 
     -----   ---------      ---------   ---------   --------- 
        1        9.29          326.14     -86.026     -21.856 
        2        9.69          250.65     -42.876      -9.392  

     COMBINACION:   5. PER + SC  

     PILAR    Lpandeo           Nd          Md          Hd 
     -----   ---------      ---------   ---------   --------- 
        1        9.26          319.06      77.612        .261 
        2        9.67          243.56     122.338      18.549  

     COMBINACION:   6. PER + W der + SC  

     PILAR    Lpandeo           Nd          Md          Hd 
     -----   ---------      ---------   ---------   --------- 
        1        9.24          312.53     294.813      47.161 
        2        9.65          237.04     320.555      55.079  

     COMBINACION:   7. PER + W izda + SC  

     PILAR    Lpandeo           Nd          Md          Hd 
     -----   ---------      ---------   ---------   --------- 
        1        9.24          312.53    -164.465     -36.269 
        2        9.65          237.04    -129.666     -28.351  
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  15  
     ------------------------------------------------------------------------- 
     COMBINACION:   8. PER + SC + SISMO der  

     PILAR    Lpandeo           Nd          Md          Hd 
     -----   ---------      ---------   ---------   --------- 
        1        9.27          181.85      76.991       4.190 
        2        9.67          141.59     100.990      14.252  

     COMBINACION:   9. PER + SC + SISMO izq  

     PILAR    Lpandeo           Nd          Md          Hd 
     -----   ---------      ---------   ---------   --------- 
        1        9.27          181.85     -18.519      -4.220 
        2        9.67          141.59      31.148       5.842  
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  16  
     -------------------------------------------------------------------------   

           ACCIONES A PIE DE PILAR SIN MAYORAR (KN y m).MOMENTOS DE 1er ORDEN 
           __________________________________________________________________  

     COMBINACION:   1. PER + W der  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
        1       207.29     164.381      31.480 
        2       156.96     182.533      36.680  

     COMBINACION:   2. PER + SC + W der  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
        1       228.59     111.290      18.620 
        2       178.26     135.508      27.292  

     COMBINACION:   3. PER + W izda  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
        1       207.29     -85.909     -24.140 
        2       156.96     -67.757     -18.940  

     COMBINACION:   4. PER + SC + W izda  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
        1       228.59     -38.884     -14.752 
        2       178.26     -14.666      -6.080  

     COMBINACION:   5. PER + SC  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
        1       223.86      33.336       -.008 
        2       173.53      63.288      12.548  

     COMBINACION:   6. PER + W der + SC  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
        1       219.51     163.821      31.259 
        2       169.18     183.093      36.901  

     COMBINACION:   7. PER + W izda + SC  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
        1       219.51     -86.469     -24.361 
        2       169.18     -67.197     -18.719  
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  17  
     ------------------------------------------------------------------------- 
     COMBINACION:   8. PER + SC + SISMO der  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
        1       181.85      58.605       4.190 
        2       141.59      82.610      14.252  

     COMBINACION:   9. PER + SC + SISMO izq  

     PILAR       N           M           H 
     -----   ---------   ---------   --------- 
        1       181.85      -5.311      -4.220 
        2       141.59      18.694       5.842  
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  18  
     -------------------------------------------------------------------------  

                 FLECHAS EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO  
                 ____________________________________    

     COMBINACIÓN : 1. PER + W der  

     PILAR  PISO    FLECHA (cm) 
     -----  ----    ----------- 
       1      1           1.940 
       2      1           1.940  

     COMBINACIÓN : 2. PER + SC + W der  

     PILAR  PISO    FLECHA (cm) 
     -----  ----    ----------- 
       1      1           1.409 
       2      1           1.409  

     COMBINACIÓN : 3. PER + W izda  

     PILAR  PISO    FLECHA (cm) 
     -----  ----    ----------- 
       1      1           -.713 
       2      1           -.713  

     COMBINACIÓN : 4. PER + SC + W izda  

     PILAR  PISO    FLECHA (cm) 
     -----  ----    ----------- 
       1      1           -.183 
       2      1           -.183  

     COMBINACIÓN : 5. PER + SC  

     PILAR  PISO    FLECHA (cm) 
     -----  ----    ----------- 
       1      1            .613 
       2      1            .613  

     COMBINACIÓN : 6. PER + W der + SC  

     PILAR  PISO    FLECHA (cm) 
     -----  ----    ----------- 
       1      1           1.940 
       2      1           1.940  

     COMBINACIÓN : 7. PER + W izda + SC  

     PILAR  PISO    FLECHA (cm) 
     -----  ----    ----------- 
       1      1           -.713 
       2      1           -.713  

     COMBINACIÓN : 8. PER + SC + SISMO der  

     PILAR  PISO    FLECHA (cm) 
     -----  ----    ----------- 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  19  
     ------------------------------------------------------------------------- 
       1      1            .897 
       2      1            .897  

     COMBINACIÓN : 9. PER + SC + SISMO izq  

     PILAR  PISO    FLECHA (cm) 
     -----  ----    ----------- 
       1      1            .084 
       2      1            .084 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
     PROGRAMA :  PILARES5     * * *   P R A I N S A   * * * VERS:1.1   Pag:  20  
     -------------------------------------------------------------------------  

     ARMADO DE PILARES  

     CARACTERISTICAS MATERIALES:  

     HORMIGON  Fck= 40.0 N/mm2    ACERO  Fyk= 510 N/mm2   

     COEFICIENTES SEGURIDAD DE MATERIALES:  

     HORMIGON:  1.50    ACERO:  1.15  

     ARMADURAS EN BASE DE PILAR:  

     PILAR  COMB.    SECCION (m2)        N       Eo     Ea        As   
                  CANTO UTIL   ANCHO    (KN)     (m)    (m)     (cm2)  
     -----  ----  ------------------  -------  -----  ------    ------ 
       1     1      .460   x   .400    294.199   .840   .159     12.57    
       2     1      .460   x   .400    218.704  1.249   .205     14.83       

     PILAR       BARRA 1          BARRA 2          BARRA 3          BARRA 8 
             n³ diam. long.   n³ diam. long.   n³ diam. long.   n³ diam. long. 
     -----   --------------   --------------   --------------   -------------- 
       1      4Ø20    9.00     4Ø20    5.35     ----    0.00     2Ø10    9.00 
       2      4Ø20    9.00     4Ø20    5.93     4Ø12    2.41     2Ø10    9.00 
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A.2. CÁLCULO DE CORREAS TUBULARES 
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DIMENSIONAMIENTO VIGUETAS TUBULARES VT 20    

GEOMETRIA

    

LONGITUD MAXIMA = 6.55 m   

LUZ DE CALCULO    = 6.35 m   

INTEREJE MAXIMO  = 1.35 m     

ESTADO DE CARGAS

    

PESO PROPIO        =          0.68 KN/m   

PERMANENTES      = ( 0.50 + 0.50 ) x 1.35 =   1.35 KN/m   

SOBRECARGA        = ( 0.50 ) x 1.35           =   0.675 KN/m     

DIMENSIONAMIENTO

    

VER DIMENSIONAMIENTO ADJUNTO  
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  Jácena Universal 6  

    Nº obra :PRES                                                                                                                     Caso :TUBULAR 25 
    Proyecto :EDIFICIO DE EXPLOTACION, CONTROL Y SERVICIOS GENERALES 
    Fecha :21/10/2009 
    Situación :BOTARELL                                                                                                               Modelo:VT_25/T8 
_______________________________________________________________________________________________  

 · NORMATIVA BASE : EHE-08  

 · LUZ DE CÁLCULO (m) = 6.35       LONGITUD TOTAL (m) =6.55  

 · CLASE DE EXPOSICION : IIa, IIb, H  

 · CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES : 
       Hormigón : 
          Fck (N/mm²) = 40.00     Ecvi (N/mm²) = 19434.17     Ecvf (N/mm²) = 36342.41 
       Acero activo : 
          Cordón Y1860C     Fpk (N/mm²) = 1580    Fpmaxk (N/mm²) = 1860  

 · RELACIÓN DE ACCIONES Y CARGAS:  

      ACCIONES PERMANENTES: 
        · Peso Propio 
                 Carga uniforme:   Qu = 0.77 kN/m 
        · Placas 
        · Capa compr. 
        · Permanente1 
                 Carga uniforme:   Qu = 1.35 kN/m  

      ACCIONES VARIABLES: 
        · Variable1 
                 Carga uniforme:   Qu = 0.68 kN/m  

 · ARMADURA PASIVA INICIAL:  

     No se ha dispuesto armadura pasiva longitudinal  

· ARMADURA ACTIVA : 
      Hormigón al cortar cables : 25.00 N/mm² 
Cota(m) Núm. (A=0.196cm²) Tpi 
0.210 2 1230 
0.060 0 1230 
0.040 2 1230 
0.022 4 1230 

 

     Área total (cm²) = 1.568   C.D.G. (m) = 0.073   Fuerza en bancada (kN) = 192.86 
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DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN : X = 3.17  

 · NORMATIVA BASE : EHE-08  

 · CLASE DE EXPOSICION : IIa, IIb, H  

 · CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES : 
       Hormigón : 
          Fck (N/mm²) = 40.00     Ecvi (N/mm²) = 28057.00     Ecvf (N/mm²) = 36297.00 
       Acero activo : 
          Cordón Y1860C     Fpk (N/mm²) = 1580    Fpmaxk (N/mm²) = 1860  

 · CARACTERISTICAS GEOMETRICAS :  

Trapecio Base inf (m) Base sup (m) Altura (m) Tipo hormigón 
15 0.194 0.184 0.005 Prefabricado 
14 0.194 0.194 0.017 Prefabricado 
13 0.178 0.194 0.018 Prefabricado 
12 0.137 0.164 0.005 Prefabricado 
11 0.112 0.137 0.008 Prefabricado 
10 0.082 0.112 0.013 Prefabricado 
9 0.068 0.082 0.017 Prefabricado 
8 0.074 0.068 0.091 Prefabricado 
7 0.076 0.074 0.009 Prefabricado 
6 0.093 0.076 0.012 Prefabricado 
5 0.138 0.093 0.011 Prefabricado 
4 0.189 0.138 0.006 Prefabricado 
3 0.228 0.208 0.008 Prefabricado 
2 0.228 0.228 0.020 Prefabricado 
1 0.208 0.228 0.010 Prefabricado 
         Canto total (m) =  0.250  

  · ARMADURA PASIVA :  
     No se ha dispuesto armadura pasiva longitudinal  

· ARMADURA ACTIVA :  

Cota(m) Núm. (A=0.196cm²) Tpi 
0.210 2 1230 
0.060 0 1230 
0.040 2 1230 
0.022 4 1230 
     Área total (cm²) = 1.568   C.D.G. (m) = 0.073   Fuerza en bancada (kN) = 192.86  

 · CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS SECCIÓN :   

Bruta t=0 Simple t=0 Simple t=00 
Área (m²) 0.030761 0.031750 0.031490 
Yinf (m) 0.121046 0.119565 0.119945 
Inercia (m4) 0.000225 0.000234 0.000232 
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  · MOMENTOS FLECTORES :   

Peso Propio Placas + c.c. Permanente Variable Accidental Total 
Momento (kN·m) 3.88 0.00 6.80 3.43 0.00 14.11 
Coef. may. (ELU) 1.35 1.35 1.35 1.50 0.00  

 
 · VERIFICACIONES TENSIONALES (N/mm²) :  

    Hum.rel.(%) = 70 Tªamb.(º) = 20 Rel120h(%) = 0.9 Rel1000h(%) = 1.26 P.cuña(cm) = 0.2 en 150 m   Curado: 4 hr a 50 º  

INSTANTE Dias P(kN) F.inf pref F.sup pref 
Al cortar cables 1 177 8.23 3.24 
Con cargas muertas 90 149 3.12 6.88 
A t=00 sin sobrecargas t = 00 139 2.51 6.82 

 

Scgas (max|min) F.inf pref F.sup pref 
ELS Sit.cuasipermanente 

 

2.51 | 2.51 6.82 | 6.82 
ELS Sit.frecuente 2.51 | 2.16 7.20 | 6.82 
ELS Sit.poco probable 2.51 | 0.74 8.74 | 6.82 

 

 · ESTADO DE DESCOMPRESION :  

Fuerza descompresión (kN)   = -144.19 Excentricidad (m) = -0.046 
Fuerza en los cordones (kN) = 144.19   

 

 · E.L.S. FISURACIÓN  wmax HP (mm) = 0.30  

Verificación a fisuración no necesaria según EHE08 Art.49.2.3: 2.16 > -4.74  

          Profundidad fibra neutra =  0.083 m   

Cota(m) Área(cm²) Deformación (o/oo) 
0.210 0.00 0.3397 
0.040 0.00 -1.0000 

 

      Mfr (kN·m) = 11.37      Mfis (kN·m) = 25.61   

· E.L.U. ROTURA  

          Profundidad fibra neutra =  0.053 m   

Cota(m) Área(cm²) Deformación (o/oo) 
0.210 0.00 0.8087 
0.040 0.00 -10.0000 

 

      Md (kN·m) = 19.57      Mu (kN·m) = 36.56 
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DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE : 

Cálculo cortante: Piezas SIN armadura a cortante 
Fyd (N/mm²) = 400 

X = 0.00 

    Vd (kN) = 12.33    Bw (m)  = 0.068 
    Vu_cort (kN) = 21.16   I/S (m) = 0.1901   Sigma_cpm (N/mm²) = 4.58   Alpha = 0.00 

X = 1.00 

    Vd (kN) = 8.52    Bw (m)  = 0.068 
    Vu_cort (kN) = 40.12   I/S (m) = 0.1901   Sigma_cpm (N/mm²) = 4.63   Alpha = 0.92 

X = 2.00 

    Vd (kN) = 4.88    Bw (m)  = 0.068 
    Vu_cort (kN) = 41.50   I/S (m) = 0.1901   Sigma_cpm (N/mm²) = 4.66   Alpha = 1.00 

X = 3.00 

    Vd (kN) = 1.40    Bw (m)  = 0.068 
    Vu_cort (kN) = 25.05   Spcd = 4.88  

X Vd Vu_cort Zona 
0.00 12.33 21.16 Md <= Mo 
1.00 8.52 40.12 Md <= Mo 
2.00 4.88 41.50 Md <= Mo 
3.00 1.40 25.05 Md > Mo 
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CÁLCULO DE FLECHAS EN SECCIÓN X = 3.17 

 CÁLCULO DE FLECHAS EN CONDICIONES QUE PRODUCEN CONTRAFLECHAS MÁXIMAS  

     Ambiente seco, Período de estocaje largo 
     Phi0 = 5.4     Esp. medio (mm) = 71     Hum.relativa (%) = 40 
     Ecvi (N/mm²) = 19434.2     Ecvf (N/mm²) = 36342.4   

· Características mecánicas de la sección :   

Bruta t=0 Simple t=0 Simple t=00 
Área (m²) 0.030761 0.032258 0.031489 
Yinf (m) 0.121046 0.118839 0.119947 
Inercia (m4) 0.000225 0.000238 0.000232 

 

· Fuerza de pretensado (kN) :     P1 = 173.9   P2 = 142.6   P3 = 138.6   P4 = 130.5  

· Factores de deformación plástica :  Alfa2fi = 3.997   Alfa3fi = 0.493   Alfa4fi = 0.933  

· Flechas totales (mm) :  

Flecha inicial        (t=1) -5.1     A tiempo inf.          (t=41600) -20.3   (L/312) 
Al montaje            (t=200) -25.3     Incremento por scga   

  

  1.7  (L/3713) 
Antes cargas muertas 

 

(t=400) -25.4     Flecha total con scga 

  

-18.6   (L/341) 
Con cargas muertas   

 

(t=400) -21.9                                             

 

 CÁLCULO DE FLECHAS EN CONDICIONES QUE PRODUCEN CONTRAFLECHAS MÍNIMAS  

     Ambiente húmedo, Período de estocaje corto 
     Phi0 = 2.7     Esp. medio (mm) = 70     Hum.relativa (%) = 90 
     Ecvi (N/mm²) = 21516.6     Ecvf (N/mm²) = 39790.6   

· Características mecánicas de la sección :   

Bruta t=0 Simple t=0 Simple t=00 
Área (m²) 0.030761 0.032098 0.031412 
Yinf (m) 0.121046 0.119065 0.120060 
Inercia (m4) 0.000225 0.000237 0.000231 

 

· Fuerza de pretensado (kN) :     P1 = 174.4   P2 = 167.0   P3 = 165.1   P4 = 153.7  

· Factores de deformación plástica :  Alfa2fi = 1.012   Alfa3fi = 0.227   Alfa4fi = 1.490  

· Flechas totales (mm) :  

Flecha inicial        (t=1) -4.7     A tiempo inf.          (t=41600)  -5.3  (L/1195) 
Al montaje            (t=30) -9.4     Incremento por scga   

  

  1.6  (L/4054) 
Antes cargas muertas 

 

(t=60) -9.8     Flecha total con scga 

   

-3.7  (L/1695) 
Con cargas muertas   

 

(t=60) -6.6                                             
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· ARMADURA ACTIVA : 
      Hormigón al cortar cables : 25.00 N/mm² 
Cota(m) Núm. (A=0.196cm²) Tpi 
0.210 2 1230 
0.060 0 1230 
0.040 2 1230 
0.022 4 1230 

 

     Área total (cm²) = 1.568   C.D.G. (m) = 0.073   Fuerza en bancada (kN) = 192.86 

RESUMEN DE ARMADO 

   · Apoyo total : 
     No se ha dispuesto armadura en apoyo total  

   · Apoyo media madera : 
     No se ha dispuesto armadura en apoyo media madera  

   · Zona central y estribos : 
     No se ha dispuesto armadura en zona central  

   · Mallas : 
     No se han dispuesto mallas en esta pieza  

   · Ganchos : 
        2 ganchos de tipo : GANCOR0001 
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A.3. CÁLCULO DE VIGAS DELTA_0 
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DIMENSIONAMIENTO VIGAS DELTA 0    

GEOMETRIA

   
LONGITUD MAXIMA = 11.50 m   

LUZ DE CALCULO    = 11.00 m   

INTEREJE MAXIMO  = 6.525 m    

ESTADO DE CARGAS

    

CARGA PERMANENTE                   = ( 0.50 + 0.50 + 0.60 ) x 6.525 =   10.44 KN/m   

SOBRECARGA VARIABLE              = ( 0.50 ) x 6.525                =     3.26 KN/m    

DIMENSIONAMIENTO

    

VER DIMENSIONAMIENTO ADJUNTO  
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    Delta 3.2 
    Nº obra :PRES                                                                                                                      
    Caso :DELTA 0 
    Proyecto :EDIFICIO DE EXPLOTACION, CONTROL Y SERVICIOS GENERALES  
    Fecha :21/10/2009 
    Situación :BOTARELL · TARRAGONA                                                                                                   Modelo:D0/T3 
_______________________________________________________________________________________________  

 Luz de cálculo (m) : 11.00       Longitud total (m) : 11.50  

  H Coronación (m) : 0.95     H apoyo izq. (m) : 0.38     H apoyo der. (m) : 0.38  

 CLASE DE EXPOSICIÓN : IIa, IIb, H  

 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES :  
       Hormigón :  
          Fck (N/mm²) = 50.00     Ecvi (N/mm²) = 19434.00     Ecvf (N/mm²) = 38709.00 
       Acero activo : 
          Acero Y1860S7     Fpk (N/mm²) = 1640    Fpmaxk (N/mm²) = 1860 
       Acero pasivo : 
          Acero B500S     Fyk (N/mm²) = 500    Fymaxk (N/mm²) = 550 
          Acero B500T     Fyk (N/mm²) = 500    Fymaxk (N/mm²) = 550  

 RELACIÓN DE ACCIONES Y CARGAS :  

      ACCIONES PERMANENTES: 
        · Peso Propio 
                 Carga trapecial:   Qi = 4.00 kN/m   Qf = 4.75 kN/m   Xi = 0.00 m   Xf = 0.75 m 
                 Carga trapecial:   Qi = 4.75 kN/m   Qf = 2.49 kN/m   Xi = 0.75 m   Xf = 1.75 m 
                 Carga trapecial:   Qi = 2.49 kN/m   Qf = 3.15 kN/m   Xi = 1.75 m   Xf = 5.50 m 
                 Carga trapecial:   Qi = 3.15 kN/m   Qf = 2.49 kN/m   Xi = 5.50 m   Xf = 9.25 m 
                 Carga trapecial:   Qi = 2.49 kN/m   Qf = 4.75 kN/m   Xi = 9.25 m   Xf = 10.25 m 
                 Carga trapecial:   Qi = 4.75 kN/m   Qf = 4.00 kN/m   Xi = 10.25 m   Xf = 11.00 m 
        · Placas 
        · Capa compr. 
        · Permanente1 
                 Carga uniforme:   Qu = 10.44 kN/m  

      ACCIONES VARIABLES: 
        · Variable1 
                 Carga uniforme:   Qu = 3.26 kN/m  

 ARMADURA PASIVA INICIAL :  

     No se ha dispuesto armadura pasiva longitudinal  

ARMADURA ACTIVA : 
      Hormigón al cortar cables : 25.00 N/mm² 
Cota (m) Núm. (A=1.000cm²) Tpi (N/mm²) 
0.235 0 1400 
0.195 0 1400 
0.155 0 1400 
0.115 1 1400 
0.075 0 1400 
0.035 2 1400 

 

     Área total (cm²) = 3.000   C.D.G. (m) = 0.062   Fuerza en bancada (kN) = 420.00  
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DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN : X = 3.50 m   SECCIÓN CRÍTICA 

 CLASE DE EXPOSICIÓN : IIa, IIb, H  

  · CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS :  

Trapecio Base inf (m) Base sup (m) Altura (m) Tipo hormigón 
5 0.400 0.400 0.060 Prefabricado 
4 0.070 0.400 0.060 Prefabricado 
3 0.070 0.070 0.510 Prefabricado 
2 0.400 0.070 0.060 Prefabricado 
1 0.400 0.400 0.060 Prefabricado 
         Canto total (m) =  0.750  

  · ARMADURA PASIVA :   

Cota (m) NºBarras Diam(mm) Área(cm²) 
0.710 2 16 4.021 

 

 · CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS SECCIÓN :   

Bruta t=0 Simple t=0 Simple t=00 
Área (m²) 0.111900 0.118346 0.114787 
Yinf (m) 0.375000 0.378401 0.376584 
Inercia (m4) 0.008913 0.009601 0.009222 

 

  · MOMENTOS FLECTORES :   

Peso Propio Placas + c.c. Permanente Variable Accidental Total 
Momento (kN·m) 38.64 0.00 137.03 42.79 0.00 218.46 
Coef. may. (ELU) 1.35 1.35 1.35 1.50 0.00  

 

 · VERIFICACIONES TENSIONALES (N/mm²) :  

Instante Pret(kN) F.inf pref F.sup pref 
Cortar cables 410 7.58 -0.16 
Carg. muertas 341 0.41 5.69 
t=00 sin scg 330 0.17 5.74 

 

Scgas (max|min) F.inf pref F.sup pref 
ELS cuasiperm 0.17 | 0.17 5.74 | 5.74 
ELS frecuente 0.17 | -0.18 6.09 | 5.74 
ELS poco prob 0.17 | -1.58 7.47 | 5.74 
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 · ESTADO DE DESCOMPRESION :  

Fuerza descompresión (kN)   = -340.27 Excentricidad (m) = -0.315 
Fuerza en los cordones (kN) = 340.27   

 
 · E.L.S. FISURACIÓN :   

Cota (m) Área(cm²) Deformación (o/oo) 
0.710 4.02 0.2660 
0.040 0.00 -1.0000 

 

      Mk (kN·m) = 218.46      Mfis (kN·m) = 255.13   

· E.L.U. ROTURA :  
          Prof. fibra neutra =  0.079 m  

Cota (m) Área(cm²) Deformación (o/oo) 
0.710 4.02 0.6201 
0.040 0.00 -10.0000 

 

      Md (kN·m) = 301.34      Mu (kN·m) = 309.43 
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· DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE :  

    Fyd (N/mm²) = 400 

X = 0.00 m;  H = 0.40 m 

    Vd (kN) = 128.00   Vrd (kN) = 128.00   Vu1 (kN) = 1440.00   Vcu (kN) = 43.29 
    Vsu (kN) = 84.71    Bw (m)  = 0.400   d (m) = 0.360 
    Área min. a cortante (cm²/m) = 6.67    Área necesaria a cortante (cm²/m) = 6.67 

X = 0.75 m;  H = 0.47 m 

    Vd (kN) = 109.46   Vrd (kN) = 87.04   Vu1 (kN) = 1733.71   Vcu (kN) = 125.42 
    Vsu (kN) = 0.00    Bw (m)  = 0.400   d (m) = 0.435   Ctgt = 1.09   Ctgte = 1.09   Spcd = 0.76 
    Área min. a cortante (cm²/m) = 6.67    Área necesaria a cortante (cm²/m) = 6.67 

X = 1.00 m;  H = 0.50 m 

    Vd (kN) = 103.31   Vrd (kN) = 75.92   Vu1 (kN) = 1448.94   Vcu (kN) = 136.91 
    Vsu (kN) = 0.00    Bw (m)  = 0.317   d (m) = 0.460   Ctgt = 1.13   Ctgte = 1.13   Spcd = 1.17 
    Área min. a cortante (cm²/m) = 5.29    Área necesaria a cortante (cm²/m) = 5.29 

X = 1.75 m;  H = 0.57 m 

    Vd (kN) = 86.15   Vrd (kN) = 48.78   Vu1 (kN) = 359.03   Vcu (kN) = 46.19 
    Vsu (kN) = 2.59    Bw (m)  = 0.070   d (m) = 0.535   Ctgt = 1.34   Ctgte = 1.34   Spcd = 3.24 
    Área min. a cortante (cm²/m) = 1.17    Área necesaria a cortante (cm²/m) = 1.17  

X (m) Anec_cort (cm²/m) Arm_adopt 
0.00 6.67 Ø 8 @ 10 cm (10.05 cm²/m) 
0.75 6.67 Ø 8 @ 10 cm (10.05 cm²/m) 
1.00 5.29 Ø 8 @ 10 cm (10.05 cm²/m) 
1.75 1.17 Ø 6 @ 20 cm (2.83 cm²/m) 
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· CÁLCULO DE FLECHAS EN X =  5.50 

 CÁLCULO DE FLECHAS EN CONDICIONES QUE PRODUCEN CONTRAFLECHAS MÁXIMAS  

     Ambiente seco, Período de estocaje largo 
     Phi0 = 4.8     Esp. medio (mm) = 81     Hum.relativa (%) = 40 
     Ecvi (N/mm²) = 19434.2     Ecvf (N/mm²) = 38708.8  

    Características mecánicas de la sección :   

Bruta t=0 Simple t=0 Simple t=00 
Área 0.125900 0.132346 0.128787 
Yinf 0.475000 0.478816 0.476772 
Inercia 0.015948 0.017120 0.016474 

 

·  Fuerza de pretensado (kN) :   P1 = 382.6   P2 = 335.7   P3 = 329.0   P4 = 316.2  

· Factores de deformación plástica :  Alfa2fi = 2.730   Alfa3fi = 2.667   Alfa4fi = 2.862  

·  Flechas totales (mm) :  

Flecha inicial       

 

(t=1) -9.2 A tiempo infinito         (t=41600) -16.0   (L/686) 
Con cgas muertas     (t=400) -18.4 Incrm. por scga           

 

  0.9  (L/9999) 
                        Total con scga            

 

-15.1   (L/727) 

 

 CÁLCULO DE FLECHAS EN CONDICIONES QUE PRODUCEN CONTRAFLECHAS MÍNIMAS  

     Ambiente húmedo, Período de estocaje corto 
     Phi0 = 2.5     Esp. medio (mm) = 81     Hum.relativa (%) = 90 
     Ecvi (N/mm²) = 21516.6     Ecvf (N/mm²) = 41793.4  

    Características mecánicas de la sección :   

Bruta t=0 Simple t=0 Simple t=00 
Área 0.125900 0.131654 0.128522 
Yinf 0.475000 0.478427 0.476615 
Inercia 0.015948 0.016995 0.016425 

 

·  Fuerza de pretensado (kN) :   P1 = 383.4   P2 = 372.3   P3 = 369.4   P4 = 353.3  

· Factores de deformación plástica :  Alfa2fi = 0.715   Alfa3fi = 0.712   Alfa4fi = 0.721  

·  Flechas totales (mm) :  

Flecha inicial       

 

(t=1) -8.3 A tiempo infinito         (t=41600)  -4.0  (L/2736) 
Con cgas muertas     (t=60) -6.8 Incrm. por scga           

 

  0.9  (L/9999) 
                        Total con scga            

  

-3.2  (L/3473) 
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· ARMADURA EN APOYO TOTAL :    

Apoyo izquierdo Apoyo derecho 
Canto secc prefabricada (m) 0.400 0.400 
Bw0 (m) 0.400 0.400 

   

Cortante cálculo Vd (kN) 128.00 128.00 

   

Armadura necesaria (cm²) 1.97 1.97 
Armadura dispuesta (cm²) 4.15 4.15 
 · CORTANTES CARACTERÍSTICOS :   

Peso Propio Placas + c.c. Permanente Variable Accidental Total 
x = 0.00m 17.48 0.00 57.42 17.93 0.00 92.83 
x = 11.00m -17.48 0.00 -57.42 -17.93 0.00 -92.83 
Coef. may. (ELU) 1.35 1.35 1.35 1.50 0.00  

 · CÁLCULO A MANIPULACIÓN : SECCIÓN CRÍTICA X = 1.000 m  

Momento peso propio (m·kN) -2.15 
Momento ganchos (m·kN) 0.00 
Coef. may. momentos (Gtrans) 1.00 
Tracción máxima (N/mm²) -3.01 
Área de armadura necesaria máxima (cm²) 2.45 
Área de armadura dispuesta máxima (cm²) 4.02 
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ARMADURA ACTIVA : 
      Hormigón al cortar cables : 25.00 N/mm² 
Cota (m) Núm. (A=1.000cm²) Tpi (N/mm²) 
0.235 0 1400 
0.195 0 1400 
0.155 0 1400 
0.115 1 1400 
0.075 0 1400 
0.035 2 1400 

 

     Área total (cm²) = 3.000   C.D.G. (m) = 0.062   Fuerza en bancada (kN) = 420.00 

RESUMEN ARMADO 

   · Apoyo Total  

Posición Número Ø(mm) Long(cm) Paso(cm) Lzona(cm) 
    1      2          8     168                       
    4      2         10     214                       
    2      2          8     75                        
     Nota: La cantidad de barras o cercos hacen referencia a un sólo extremo  

   · Apoyo Media Madera 
     No se ha dispuesto armadura en apoyo m.m.  

   · Zona Central  

Posición Número Ø(mm) Long(cm) Paso(cm) Lzona(cm) 
   10      2         12     100                       
   11     80          6     44                        
  11a      5          6     76                        
   19      1         10     187                       
    5     10          6     108                       
   15      2         16  550 + 550 

 

                  

 

   · Estribos  

Posición Número Ø(mm) Long(cm) Paso(cm) Lzona(cm) 
  6aI     10          8     207     10.00     100     
  6aD     10          8     207     10.00     100     
   6b   10 + 10  

 

    8     160     10.00   2 x 100   
   6c    5 + 5        6     171     20.00   2 x 100   
   6d    5 + 5        6     191     20.00   2 x 100   
   6e   10 + 10  

 

    6     211     20.00   2 x 195   

 

   · Mallas  

Posición Tipo Ancho(cm) Lzona(cm) 
   M1    MECR      108     750     

 

   · Tipo de Ganchos 
        2 ganchos de tipo : GANCOR0001; Vg (m) = 2.00 
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A.4. CÁLCULO DE JÁCENAS 'JI' 
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A.4.1.  Jácenas 'JI 80 PG' 
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DIMENSIONAMIENTO VIGAS JI 80 PG   

GEOMETRÍA 

    
LONGITUD MAXIMA = 6.55 m   

LUZ DE CALCULO    = 6.35 m      

ESTADO DE CARGAS

   

PESO PROPIO                                 =          3.60 KN/m  

PUENTE GRUA DE 6,3 Tn CON Pmax SOBRE RUEDA DE 36.70 KN CON UNA 
SEPARACION DE RUEDAS DE 1.70 m   

DIMENSIONAMIENTO

    

VER DIMENSIONAMIENTO ADJUNTO  
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         Jácena Universal 6  

    Nº obra :PRES                                                                                                                     Caso :JI80 PG 
    Proyecto :EDIFICIO DE EXPLOTACION, CONTROL Y SERVICIOS GENERALES 
    Fecha :21/10/2009 
    Situación :BOTARELL                                                                                                               Modelo:JI_80/T7 
_______________________________________________________________________________________________  

 · NORMATIVA BASE : EHE-08  

 · LUZ DE CÁLCULO (m) = 6.35       LONGITUD TOTAL (m) =6.55  

 · CLASE DE EXPOSICION : IIa, IIb, H  

 · CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES : 
       Hormigón : 
          Fck (N/mm²) = 50.00     Ecvi (N/mm²) = 19434.17     Ecvf (N/mm²) = 38708.77 
       Acero activo : 
          Cordón Y1860S7     Fpk (N/mm²) = 1640    Fpmaxk (N/mm²) = 1860 
       Acero pasivo : 
          Acero B500S     Fyk (N/mm²) = 500    Fymaxk (N/mm²) = 550 
          Acero B500T     Fyk (N/mm²) = 500    Fymaxk (N/mm²) = 550  

 · RELACIÓN DE ACCIONES Y CARGAS:  

      ACCIONES PERMANENTES: 
        · Peso Propio 
                 Carga trapecial:   Qi = 8.00 kN/m   Qf = 8.00 kN/m   Xi = 0.00 m   Xf = 1.18 m 
                 Carga trapecial:   Qi = 3.66 kN/m   Qf = 3.66 kN/m   Xi = 1.18 m   Xf = 5.17 m 
                 Carga trapecial:   Qi = 8.00 kN/m   Qf = 8.00 kN/m   Xi = 5.17 m   Xf = 6.35 m 
        · Placas 
        · Capa compr. 
        · Permanente1  

      ACCIONES VARIABLES: 
        · Variable1 
                 Puente grúa:   Qm = 36.70 kN  Sep = 1.70 m  

 · ARMADURA PASIVA INICIAL:  

Cota(m) NºBarras Diam(mm) Área(cm²) 
0.76 2 10.0 1.571 

 

· ARMADURA ACTIVA : 
      Hormigón al cortar cables : 25.00 N/mm² 
Cota(m) Núm. (A=1.000cm²) Tpi 
0.755 1 1400 
0.395 1 1400 
0.315 0 1400 
0.275 0 1400 
0.235 0 1400 
0.195 0 1400 
0.155 1 1400 
0.115 0 1400 
0.075 0 1400 
0.035 4 1400 

 

     Área total (cm²) = 7.000   C.D.G. (m) = 0.206   Fuerza en bancada (kN) = 980.00 
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DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN : X = 3.17  

 · NORMATIVA BASE : EHE-08  

 · CLASE DE EXPOSICION : IIa, IIb, H  

 · CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES : 
       Hormigón : 
          Fck (N/mm²) = 50.00     Ecvi (N/mm²) = 29884.00     Ecvf (N/mm²) = 38660.00 
       Acero activo : 
          Cordón Y1860S7     Fpk (N/mm²) = 1640    Fpmaxk (N/mm²) = 1860 
       Acero pasivo : 
          Acero B500S     Fyk (N/mm²) = 500    Fymaxk (N/mm²) = 550 
          Acero B500T     Fyk (N/mm²) = 500    Fymaxk (N/mm²) = 550  

 · CARACTERISTICAS GEOMETRICAS :  

Trapecio Base inf (m) Base sup (m) Altura (m) Tipo hormigón 
5 0.400 0.400 0.080 Prefabricado 
4 0.090 0.400 0.080 Prefabricado 
3 0.090 0.090 0.480 Prefabricado 
2 0.400 0.090 0.080 Prefabricado 
1 0.400 0.400 0.080 Prefabricado 
         Canto total (m) =  0.800  

  · ARMADURA PASIVA :   

Cota(m) NºBarras Diam(mm) Área(cm²) 
0.760 2 10.0 1.571 

 

· ARMADURA ACTIVA :  

Cota(m) Núm. (A=1.000cm²) Tpi 
0.755 1 1400 
0.395 1 1400 
0.315 0 1400 
0.275 0 1400 
0.235 0 1400 
0.195 0 1400 
0.155 1 1400 
0.115 0 1400 
0.075 0 1400 
0.035 4 1400 
     Área total (cm²) = 7.000   C.D.G. (m) = 0.206   Fuerza en bancada (kN) = 980.00  

 · CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS SECCIÓN :   

Bruta t=0 Simple t=0 Simple t=00 
Área (m²) 0.146400 0.151162 0.149886 
Yinf (m) 0.400000 0.397177 0.397919 
Inercia (m4) 0.012437 0.012949 0.012812 
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  · MOMENTOS FLECTORES :   

Peso Propio Placas + c.c. Permanente Variable Accidental Total 
Momento (kN·m) 21.47 0.00 0.00 85.38 0.00 106.85 
Coef. may. (ELU) 1.35 1.35 1.35 1.50 0.00  

 
 · VERIFICACIONES TENSIONALES (N/mm²) :  

    Hum.rel.(%) = 70 Tªamb.(º) = 20 Rel120h(%) = 0.9 Rel1000h(%) = 1.26 P.cuña(cm) = 0.2 en 150 m   Curado: 4 hr a 50 º  

INSTANTE Dias P(kN) F.inf pref F.sup pref 
Al cortar cables 1 907 11.16 1.31 
Con cargas muertas 90 790 9.65 1.22 
A t=00 sin sobrecargas t = 00 732 8.90 1.18 

 

Scgas (max|min) F.inf pref F.sup pref 
ELS Sit.cuasipermanente 

 

8.90 | 6.78 3.32 | 1.18 
ELS Sit.frecuente 8.90 | 6.51 3.59 | 1.18 
ELS Sit.poco probable 8.90 | 6.25 3.86 | 1.18 

 

 · ESTADO DE DESCOMPRESION :  

Fuerza descompresión (kN)   = -757.97 Excentricidad (m) = -0.191 
Fuerza en los cordones (kN) = 757.97   

 

 · E.L.S. FISURACIÓN  wmax HP (mm) = 0.30  

Verificación a fisuración no necesaria según EHE08 Art.49.2.3: 6.51 > -4.07-4.07  

          Profundidad fibra neutra =  0.265 m   

Cota(m) Área(cm²) Deformación (o/oo) 
0.760 1.57 0.4538 
0.040 0.00 -1.0000 

 

      Mfr (kN·m) = 98.31      Mfis (kN·m) = 449.06   

· E.L.U. ROTURA  

          Profundidad fibra neutra =  0.117 m   

Cota(m) Área(cm²) Deformación (o/oo) 
0.760 1.57 1.2046 
0.040 0.00 -10.0000 

 

      Md (kN·m) = 157.05      Mu (kN·m) = 601.37 
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DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE : 

Nº almas cortante: 1 alma con estribo de 2 ramas (Anec_cort)             
Fyd (N/mm²) = 400 

X = 0.00 

    Vd (kN) = 117.96   Vu1 (kN) = 3040.00   Vcu (kN) = 60.10   Vsu (kN) = 57.86 
    Bw (m)  = 0.400   d (m) = 0.760 
    Área min. a cortante (cm²/m) = 6.67    Área necesaria a cortante (cm²/m) = 6.67 

X = 0.88 

    Vd (kN) = 93.20   Vu1 (kN) = 3008.08   Vcu (kN) = 276.23   Vsu (kN) = 0.00 
    Bw (m)  = 0.400   d (m) = 0.760   Ctgt = 1.16   Ctgte = 1.16   Spcd = 1.38 
    Área min. a cortante (cm²/m) = 6.67    Área necesaria a cortante (cm²/m) = 6.67 

X = 1.18 

    Vd (kN) = 84.76   Vu1 (kN) = 650.28   Vcu (kN) = 85.59   Vsu (kN) = 0.00 
    Bw (m)  = 0.090   d (m) = 0.760   Ctgt = 1.38   Ctgte = 1.38   Spcd = 3.66 
    Área min. a cortante (cm²/m) = 1.50    Área necesaria a cortante (cm²/m) = 1.50  

X (m) Anec_cort (cm²/m) Arm_adopt 
0.00 6.67 Ø 12 @ 30 cm (7.54 cm²/m) 
0.88 6.67 Ø 12 @ 30 cm (7.54 cm²/m) 
1.18 1.50 Ø 6 @ 30 cm (1.88 cm²/m) 
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CÁLCULO DE FLECHAS EN SECCIÓN X = 3.17 

 CÁLCULO DE FLECHAS EN CONDICIONES QUE PRODUCEN CONTRAFLECHAS MÁXIMAS  

     Ambiente seco, Período de estocaje largo 
     Phi0 = 4.7     Esp. medio (mm) = 89     Hum.relativa (%) = 40 
     Ecvi (N/mm²) = 19434.2     Ecvf (N/mm²) = 38708.8   

· Características mecánicas de la sección :   

Bruta t=0 Simple t=0 Simple t=00 
Área (m²) 0.146400 0.154183 0.149881 
Yinf (m) 0.400000 0.395468 0.397922 
Inercia (m4) 0.012437 0.013273 0.012812 

 

· Fuerza de pretensado (kN) :     P1 = 887.2   P2 = 758.6   P3 = 740.1   P4 = 693.4  

· Factores de deformación plástica :  Alfa2fi = 3.424   Alfa3fi = 0.437   Alfa4fi = 0.852  

· Flechas totales (mm) :  

Flecha inicial        (t=1) -2.9     A tiempo inf.          (t=41600) -14.2   (L/448) 
Al montaje            (t=200) -12.9     Incremento por scga   

  

  0.7  (L/8916) 
Antes cargas muertas 

 

(t=400) -13.2     Flecha total con scga 

  

-14.2   (L/448) 
Con cargas muertas   

 

(t=400) -13.2                                             

 

 CÁLCULO DE FLECHAS EN CONDICIONES QUE PRODUCEN CONTRAFLECHAS MÍNIMAS  

     Ambiente húmedo, Período de estocaje corto 
     Phi0 = 2.5     Esp. medio (mm) = 89     Hum.relativa (%) = 90 
     Ecvi (N/mm²) = 21516.6     Ecvf (N/mm²) = 41793.4   

· Características mecánicas de la sección :   

Bruta t=0 Simple t=0 Simple t=00 
Área (m²) 0.146400 0.153347 0.149561 
Yinf (m) 0.400000 0.395935 0.398110 
Inercia (m4) 0.012437 0.013183 0.012777 

 

· Fuerza de pretensado (kN) :     P1 = 889.4   P2 = 858.3   P3 = 850.5   P4 = 787.6  

· Factores de deformación plástica :  Alfa2fi = 0.864   Alfa3fi = 0.195   Alfa4fi = 1.383  

· Flechas totales (mm) :  

Flecha inicial        (t=1) -2.7     A tiempo inf.          (t=41600)  -7.0   (L/913) 
Al montaje            (t=30) -5.0     Incremento por scga   

  

  0.7  (L/9601) 
Antes cargas muertas 

 

(t=60) -5.2     Flecha total con scga 

   

-7.0   (L/913) 
Con cargas muertas   

 

(t=60) -5.2                                             
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ARMADURA EN APOYO TOTAL   

Apoyo izquierdo Apoyo derecho 
Canto secc prefabricada (m) 0.800 0.800 
Bw0 (m) 0.400 0.400 

   

Cortante de cálculo Vd (kN) 117.96 117.96 

   

Armadura necesaria (cm²) 2.05 2.05 
Armadura dispuesta (cm²) 3.58 3.58 

ARMADURA EN APOYO MEDIA MADERA 

                    Profundidad recorte (m) = 0.200 
                    Altura recorte (m) = 0.400   

Apoyo izquierdo Apoyo derecho 
Canto secc prefabricada (m) 0.800 0.800 
Bw0 (m) 0.400 0.400 

   

Cortante de cálculo Vd (kN) 117.96 117.96 

   

Armadura necesaria apoyo (cm²) 4.03 4.03 
Armadura dispuesta apoyo (cm²) 4.71 4.71 

   

Armadura necesaria susp. (cm²) 2.71 2.71 
Armadura dispuesta susp. (cm²) 8.36 8.36 

   

Armadura necesaria tirante inf. (cm²) 2.08 2.08 
Armadura dispuesta tirante inf. (cm²) 2.26 2.26 

   

Armadura necesaria susp. secundaria (cm²) 2.71 2.71 
Armadura dispuesta susp. secundaria (cm²) 6.64 6.64 

 

      Cálculo con esquema de bielas y tirantes  

 · CORTANTES CARACTERÍSTICOS :   

Peso Propio Placas + c.c. Permanente Variable Accidental Total 
x = 0.00m 16.74 0.00 0.00 63.57 0.00 80.32 
x = 6.35m -16.74 0.00 0.00 -63.57 0.00 -80.32 
Coef. may. (ELU) 1.35 1.35 1.35 1.50 0.00  
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· ARMADURA ACTIVA : 
      Hormigón al cortar cables : 25.00 N/mm² 
Cota(m) Núm. (A=1.000cm²) Tpi 
0.755 1 1400 
0.395 1 1400 
0.315 0 1400 
0.275 0 1400 
0.235 0 1400 
0.195 0 1400 
0.155 1 1400 
0.115 0 1400 
0.075 0 1400 
0.035 4 1400 

 

     Área total (cm²) = 7.000   C.D.G. (m) = 0.206   Fuerza en bancada (kN) = 980.00 

RESUMEN DE ARMADO 

   · Apoyo total :  

Posición Cantidad Ø(mm) Long(cm) Paso(cm) Lzona(cm) 
    1      2         10   248                   
    4      2          8   216                   
   20      1          8   286                   
   6a      3         12   290     9     20      
     Nota: La cantidad de barras o cercos hacen referencia a un sólo extremo  

   · Apoyo media madera :  

Posición Cantidad Ø(mm) Long(cm) Paso(cm) Lzona(cm) 
   14      2         10   268                   
    4      2         10   216                   
    1      2         10   248                   
   54      1         12   216                   
   12      2         10    70                   
   13      2         12   230    10     20      
   6a      3         12   290     9     20      
     Nota: La cantidad de barras o cercos hacen referencia a un sólo extremo  

   · Zona central y estribos :  

Posición Cantidad Ø(mm) Long(cm) Paso(cm) Lzona(cm) 
   10      2       10.0   651                   
   11     30        6.0    46                   
    2      4       10.0   150                   
   6b    3 + 3       12   290    30   2 x 88    
   6c    4 + 4        6   186    30   2 x 100   
   6d    4 + 4        6   186    30   2 x 100   
   6e    1 + 1        6   186    30   2 x 29    

 

   · Mallas :  

Posición Tipo Ancho(cm) Lzona(cm) 
   M1    MECR      120     479     

 

   · Ganchos : 
        2 ganchos de tipo : GANCOR0001  
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Apèndix 1. Càlculs estructurals dels elements
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1. Control i seguretat 

1.1. Instruccions i normes emprades 

En el càlcul de les accions i coeficients de seguretat, s’ha empleat el codi tècnic de 

l’edificació CTE: Seguridad estructural: Bases de Cálculo y acci ones en la 

edificación 

S’han utilitzat així mateix el R.D. 1371/2007 de 19 d’ octubre per el qual s’aprova el 

document bàsic DB-HR protecció front al soroll del codi tècnic de l’edificació i es 

modifica el R.D. 314/2006 de 17 de març s’aprova el CTE. 

En el càlcul de les accions que actuen sobre els diversos elements de les estructures 

no contemplades en la CTE, s’ha utilitzat: 

− IAP "Instrucció sobre les accions a considerar en el Projecte de Ponts de 

Carretera" del Ministerio de Fomento, aprovada per Ordre Ministerial del 12 de 

Febrer de 1998.  

− IAPF "Instrucció sobre les accions a considerar en el Projecte de Ponts de 

Ferrocarril” del Ministerio de Fomento, aprovada per Ordre Ministerial del 12 de 

Febrer de 1998. 

En el dimensionament i comprovació dels elements de formigó armat i de formigó 

pretesat s’ha seguit la “Instrucció de formigó estructural” EHE, aprovada per Reial 

Decret 2661/1998 de 11 de Desembre de 1998.  

En el dimensionament i comprovació dels elements d’acer s’ha seguir el codi tècnic de 

l’edificació CTE: Seguretat estructural: Acer. 

S’ha tingut en compte la "Norma de Construcció Sismorresistent (Part General i 

Edificació) NCSE-02", aprovada per Reial Decret de 27 de Desembre de 2002. 

S’ha tingut en compte la "Norma de Construcció Sismorresistent (Part Ponts) NCSP-

07", aprovada per Reial Decret de 27 de Desembre de 2002. 

 

1.2. Valors representatius de les accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats a la instrucció EHE.  

Les accions es defineixen, en la seva magnitud, per els seus valors representatius. 

Una mateixa acció pot tenir un únic o varis valors representatius, segons s’indica a 

continuació, en funció del tipus d’acció. 
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Accions permanents (g) 

En les accions permanents es considera un únic valor representatiu, coincident amb el 

valor característic Gk. 

 

Accions permanents de valor no constant (g*) (reolò giques) 

Es considera un únic valor representatiu, coincident a,b el valor característic 

corresponent a l’instant “t” en el que es realitza la comprovació. 

 

Accions variables (q) 

Cadascuna de les accions variables pot ser considerada amb els següents valors 

representatius.  

− Valor característic Qk: valor de l’acció quan actua aïlladament o de l’acció 

principal. 

− Valor de combinació ψi *Qk: valor de l’acció quan actua en companyia d’alguna 

altra acció variable. 

En el punt següent es mostren les diferents taules on es recullen els coeficients de 

seguretat i combinació per a els diferents Estats Límit a cada situació de projecte.  

 

1.3. Valors de Càlcul de les Accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats en el document SE-AE del 

CTE. 

Els valors de càlcul de les diferents accions són els obtinguts aplicant el corresponent 

coeficient parcial de seguretat i els valors representatius de les accions, definits a 

l’apartat anterior.  

 

Estat Límit Últim (E.L.U.) 

En els coeficients parcials de seguretat es prendran els següents valors bàsics:  

-ELU de trencament del formigó: 
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Situació 1: Persistent o transitòria 

Coeficients parcials de 
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

 

Favorable Desfavorable 
Principal 

(ψp) 
Acompanyament 

(ψa) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 

Situació 2: Sísmica 

Coeficients parcials de 
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

 

Favorable Desfavorable 
Principal 

(ψp) 
Acompanyament 

(ψa) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

-ELU trencament de formigó en fonamentacions. 

Situació 1: Persistent o transitòria 

Coeficients parcials de seguretat 
(γ ) Coeficients de combinació (ψ) 

 

Favorable Desfavorable 
Principal 

(ψp) 
Acompanyament 

(ψa) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 



Annex 11. Definició de l’obra civil i edificació 4 

Situació 2 : Sísmica  

Coeficients parcials de 
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

 

Favorable Desfavorable 
Principal 

(ψp) 
Acompanyament 

(ψa) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions 

obtingudes dels resultats de l’anàlisi en cada una de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % 

de l’altre. 

 

Quan el comportament de l’estructura pugui ser molt sensible a variacions de les 

accions permanents d’un lloc a un altre de l’estructura, les parts favorable i 

desfavorable de la mateixa acció seran considerades com accions separades, 

aplicant-se uns coeficients γG diferents i específics per a cada una d’elles. Els valors 

d’aquests coeficients seran:  

− En la part favorable de l’acció:  γG1 = 0,9 

− En la part desfavorable de l’acció:  γG2 = 1,1 

 

Estats Límits de Servei (E.L.S.) 

En els coeficients parcials de seguretat es prendran els següents valors: 

Situacions persistents i 
transitòries 

Concepte 
Efecte 

favorable 
Efecte 

desfavorable 

Accions permanents γG = 1,0 γG = 1,0  

Reològiques γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Accions permanents de valor no 
constant Accions del 

terreny γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Accions variables γQ = 0 γQ = 1,0 
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La comprovació de la seguretat del terreny de suport de sabates s’efectua amb la 

combinació d’esforços corresponents a els estats límit se servei. 

 

1.3.1 Combinació d’Accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats en la Instrucció EHE. 

Les hipòtesis de càrrega a considerar es formaran combinant els valors de càlcul de 

les accions on la seva actuació pot ser simultània, segons els criteris generals que 

s’indiquen a continuació. 

 

Estats Límit Últims 

Situacions persistents i transitòries 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 

− Situacions no sísmiques 

  ≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

− Situacions sísmiques 

  
≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

On: 

Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 

AE Acció sísmica 

gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal 

gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament 

 (i i > 1) en situacions no sísmiques 
(i > 1) en situacions sísmiques 

gA Coeficient parcial de seguretat de l’acció sísmica 

yp,1 Coeficient de combinació de l’acció variable principal 

ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d’acompanyament 
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Gk (i > 1) en situacions no sísmiques 
(i > 1) en situacions sísmiques 

 

Estats Límit de Servei 

Es considera que hi ha un comportament adequat, en relació amb les deformacions, 

les vibracions o el deteriorament, si es compleix, per a les situacions de dimensionat 

pertinents, que l’efecte de les accions no arriba a el valor límit admissible establert per 

a dit efecte.  

Per a cada situació de dimensionat i criteri considerat, els efectes de les accions es 

determinaran a partir de la corresponent combinació d’accions e influències 

simultànies, d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació. 

− Els efectes a causa de les accions de curta durada que poden resultar 

irreversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus 

denominat característica, a partir de l’expressió. 

   

Es a dir, considerant l’actuació simultània de: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) una acció variable qualsevol, en valor característic ( Qk ), havent d’adoptar com a tal 

una darrera l’altre successivament en els anàlisis esmentats; la resta de les accions 

variables, en valor de combinació ( ψ0 · Qk ). 

− Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar reversibles, 

es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat freqüent, 

a partir de l’expressió: 

 

es a dir, considerant l’actuació simultània de: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) una acció variable qualsevol, en valor freqüent ( ψ1 Qk ), havent d’adoptar com 

a tal una darrera l’altre successivament en anàlisis diferents; 

c) la resta de les accions variables, en valor quasi permanent (ψ2 · Qk ). 
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− Els efectes deguts a les accions de llarga durada, es determinen mitjançant 

combinacions d’accions, del tipus denominat quasi permanent, a partir de 

l’expressió: 

 

essent: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) totes les accions variables, en valor quasi permanent ( ψ2 Qk ). 

Els coeficients de combinació són els establerts a la taula 4.2 del Document Bàsic SE, 

del CTE i que es mostra a continuació: 

 

 

Resum de coeficients de simultaneïtat 

Sobrecàrrega ψ ψ Ψ2 

Neu 0.5 0.2 0 

Vent 0.6 0.5 0 

Ús ( tipus C ) 0.7 0.7 0.6 

Manteniment en coberta ( Tipus H ) 0 0 0 
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2. Característiques dels materials 

2.1. Criteris de durabilitat i característiques del s materials 

2.1.1 Criteris de durabilitat 

D’acord amb la instrucció EHE, es pren per al projecte una classe d’exposició IIb (Font 

:Comisió Permanent del Formigó CPH). Per als elements soterrats, l’ambient 

considerat és el lla. 

Recobriment mínim (mm) 

Recobriment Mínim [mm] 
Segons la Classe d’Exposició 

(**) 
Resistència característica 

del formigó [MPa] 
Tipus d’Element 

IIb 

general 30 

25 <= fck <= 40 elements 
prefabricats i 

làmines 
25 

general 25 

fck >= 40 elements 
prefabricats i 

làmines 
25 

(*) El projecte fixarà el recobriment amb l’objecte que es garanteixi adequadament la protecció de les 

armadures front a l’acció agressiva ambiental.. 

(**) En el cas de classes d’exposició H, F, o E, l’espessor del recobriment no es veurà afectat. 

 

D’acord amb la taula 37.2.4.1.b de la EHE i considerant la limitació en funció de la 

mida màxima de l’àrid utilitzat per a els formigons, es prenen uns recobriments en els 

diferents elements de: 

Element Recobriment geomètric (mm) 

Fonamentació 40 

Murs i pilars in situ 40 

Prefabricats 40 

 

Les limitacions les relacions aigua/ciment especificades a la taula 37.3.2.a s’inclouen 

en els quadres de característiques dels plànols de projecte. En canvi, com s’especifica 

als comentaris de l’article  37.3.2 de la EHE, les resistències característiques mínimes 

especificades a la taula 37.3.2.b nomes son orientatives de les resistències obtingudes 

partint de les dosificacions imposades per a cada ambient a la taula 37.3.2.a. 
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2.1.2 Característiques dels materials 

2.1.2.1 Elements de formigó armat in situ 

 Formigó fonamentacions HA-30 

 Formigó alçats  HA-30 

 Acer passiu   Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 

 

2.1.2.2 Elements de formigó armat en prefabricats 

 Formigó   HA-40 

 Acer passiu   Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 

 

2.1.2.3 Corretges Dalla 

 Formigó HP-35 

 Armadura activa  Filferros UNE 36094-1997 i 1860 C4,0 I1 

     Filferros UNE 36094-1997 i 1860 C5,0 I1 

 

2.1.2.4 Elements de formigó pretesat produïts en motlle 

Formigó   HP-50 

 Armadura activa  Cordons UNE 36094-1997 i 1860 S7 9,3 

     Cordons UNE 36094-1997 i 1860 S7 13,0 

     Cordons UNE 36094-1997 i 1860 S7 15,2 

 Armadura passiva  Malla electrosoldada UNE 36092-1996 B 500 T 

     Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 

 

2.1.2.5 Formigó armat en capa de compressió “in situ” 

 Formigó   HA-25 

 Acer passiu   Malla electrosoldada UNE 36092-1996 B 500 T 

     Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 
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3. Valors característics de les accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats al ”Documento Básico SE-

AE” del Codi Tècnic de l’Edificació. Per a alguna acció particular s’han considerat els 

criteris definits a altres instruccions o recomanacions, enumerades a l’apartat 

“normativa utilitzada”. 

 

3.1. Accions permanents 

Es refereix als pesos dels elements que constitueixen l’obra, i es suposa que actuen 

en tot moment, essent constants en magnitud i posició. Aquestes accions són el pes 

propi i la càrrega morta.  

 

3.1.1 Pes Propi 

La càrrega es dedueix de la geometria teòrica de l’estructura, considerant la densitat 

del formigó armat un valor de 2,5 t/m3. Les característiques geomètriques dels 

elements prefabricats figuren als fulls adjunts. 

 

3.1.2 Càrrega morta 

Son les degudes als elements no resistents que es carreguen sobre l’estructura i que 

tenen un pes cert pes específic. Els valors d’aquests pesos específics són 

proporcionats pels fabricants. En cas de no disposar de la informació es recorrerà als 

llistats que apareixen a l’Annex C del DB-SE-AE. 

− Edifici de bombes: 

o Coberta panel tipus sandwich en formació de coberta 15 Kp/m2 

o Resta d’elements resistents en funció del pes propi 

Llum pont 
(m) 

Càrrega màxima 
(T) 

Reacció màx. 
Kg 

Reacció min. 
Kg 

Pes grua 
Kg 

5,80 1,6 2200 630 1230 

11,00 6,3 7340 1780 2820 

-- 1,6 1850 250 250 
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3.1.3 Pont grua 

Es disposen 2 ponts grua 6,3 i 1,6 T de capacitat. També es disposarà un polipast amb 

una capacitat d’1,6 T 

Les reaccions del propi pont s’obtenen del catàleg del fabricant: 

 

3.2. Accions permanents de valor no constant 

3.2.1 Accions degudes a assentament del terreny de fonamentació 

No es considerarà aquesta acció, ja que la informació geotècnica disponible facilita 

una tensió admissible que ja inclou aquesta possibilitat. 

 

3.2.2 Accions degudes al terreny 

En aquest apartat es consideraran les accions originades pel terreny natural o reblert, 

sobre els elements de la estructura en contacte amb ell.  

L’acció del terreny sobre l’estructura és doble: pes sobre elements horitzontals i 

empenta sobre elements verticals. 

El pes es determinarà aplicant el volum de terreny que gravita sobre la superfície de 

l’element horitzontal, el pes específic del reblert abocat i compactat. En el nostre cas, 

es considera una densitat de 2,00 t/m3.  

Es calculen les empentes en cas no sísmic mitjançant les fórmules del coeficient 

d’empenta activa, passiva i en repòs establertes en el codi tècnic de l’edificació CTE 

DB-SE-C Seguretat Estructural: Fonamentacions. 

Es caracteritza el terreny mitjançant els següents paràmetres:  

− Angle fregament intern 30º 

− Cohesió: 0 T/m2 

En cap cas en que la seva actuació sigui desfavorable per a l’efecte estudiat, el valor 

de l’empenta serà inferior a l’equivalent, empenta hidrostàtica d’un fluid de pes 

específic igual a 5 kN/m3. 

En cas que existeixi una incertesa sobre la possible actuació de l’empenta de terres, 

no haurà de ser considerada en els casos en que la seva actuació sigui favorable per 

l’efecte en estudi.  
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No s’inclouen en aquesta acció la possible presència de sobrecàrregues d’ús, actuant 

a la coronació dels terraplens, que ocasionen un increment dels pesos i empentes 

transmeses pel terreny a l’element portant. L’actuació d’aquestes sobrecàrregues es 

considerarà com una acció variable, tal com s’especifica a l’apartat “Accions 

Variables”.  

 

Empenta activa 

 

 

 

 



Annex 11. Definició de l’obra civil i edificació 13 

Empenta passiva 

A causa de la falta de seguretat de la mobilització de l’empenta passiva, s’ha decidit no 

incloure aquesta acció. Tot i així s’indica com s’obté en el cas que sigui possible el seu 

ús.  
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Empenta al repòs: 

 

 

 

3.3. Accions  variables 

3.3.1 Sobrecàrrega d’ús 

S’ apliquen segons el CTE amb els criteris específics que s’indiquen: 
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Així mateix, considerem com a sobrecàrrega de trànsit a l’extradós de murs 1 T/m2 

(IAP), i en cas de sobrecàrrega ferroviària de 3 T/m2 (IAPF), d’acord amb les 

normatives vigents. 

En el cas d’estructures amb possibilitat de trànsit de vehicles, es tindrà en compte una 

sobrecàrrega uniforme o en el seu defecte el repartiment de la sobrecàrrega d’ús de la 

instrucció de ponts de carretera (IAP) o en el seu defecte una de major valor. En el cas 

dels forjats inferiors de la nau s’aplica una càrrega de 1500 Kp/m2. 

En la coberta es considera una sobrecàrrega per a conservació de 40 Kp/m2 ( Veure el 

R.D. 1371/2007 de 19 d’ octubre per el qual s’aprova el document bàsic DB-HR: 

protecció davant del soroll del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el R.D. 

314/2006 de 17 de març per el que s’aprova el CTE). 

A l’escala interior de la nau i passarel·les de tallers s’ha considerat una sobrecàrrega 

uniforme de 300 Kp/m2 

 

3.3.2 Sobrecàrrega pont grua 

Les càrregues verticals màximes del pont grua son de 6.3 i 1,6 T. 

S’ apliquen unes càrregues horitzontals, degut a els efectes dinàmics tant longitudinals 

com transversals de 1/10 de les càrregues es a dir 0,63 i 0,16 T. 

 

3.3.3 Vent 

Per al càlcul de l’empenta del vent es considera el mètode recollit en el CTE Document 

Bàsic SE-AE, amb una velocitat bàsica de referència de 29 m/s i un terreny Tipus II: 

Terreny rural pla amb alguns obstacles aïllats, com ara arbres o construccions petites. 

L’acció del vent genera una força perpendicular a la superfície de valor Qe que es pot 

expresar com: 

− Qe=qb ce cp 

− qb pressió dinàmica del vent que com valor general es pot prendre com 0.526 

KN/m2 per a la zona C considerada a l’annex E del CTE-SE-AE 

− ce Coeficient d’exposició:  1,4 

− cp: Coeficient eòlic 
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Cp: coeficient eòlic o de pressió 

 



Annex 11. Definició de l’obra civil i edificació 18 
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Taules de l’Annex D Naus a dues aigües 

  

D’ acord amb l’esmentada taula adoptem 

Pendent entre +8 i +12º  

A(m2)>10 
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Realitzem una interpolació segons la taula, en funció del pendent 

SUCCIÓ Zona G Zona H 

5º -1.2 -0.6 

8º -1.08(*) -0.51(*) 

10º -1.00(*) -0.45(*) 

12º -0.92(*) -0.39(*) 

15º -0.8 -0.3 

 

PRESSIÓ Zona G Zona H 

5º 0 0 

8º 0.06(*) 0.06(*) 

10º 0.10(*) 0.10 (*) 

12º 0.14(*) 0.14(*) 

15º 0.2 0.2 

(*) Resultats interpolats 

 

MÀXIMA SUCCIÓ   1.08 

MÀXIMA PRESSIÓ    0.2 Del costat de la seguretat 

 

Qe=qb ce cp =50x2.5x1.08= 108 Kp/m2 SUCCIÓ 

Qe=qb ce cp =50x2.5x0.2= 20 Kp/m2 PRESSIÓ 
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Taula de l’anex D paraments verticals 

 

 

D’acord amb l’esmentada taula adoptem 

A(m2)>10 m2 

h/d = 6.2/39= 0.15  =>     h/d<=0.25 

MÁXIMA PRESSIÓ ( FAÇANA D )= 0.70 

MÁXIMA SUCCIÓ ( FAÇANA E )= -0.30 

 

Qe=qb ce cp =50x2.5x0.7= 87.5 Kp/m2 PRESSIÓ 

Qe=qb ce cp =50x2.5x0.3= 37.5 Kp/m2 SUCCIÓ 
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3.3.4 Neu 

L’acció de la neu sobre un terreny horitzontal s’estableix en funció de l’altitud i de la 

zona climàtica definida en elCTE DB SE-AE Accions en l’edificació. 

Qn=µ sk 

µ: Coeficient de forma de la coberta 

Sk:valor característic de la càrrega de neu sobre superfície horitzontal. 

Per al càlcul d’elements volats en altituds superiors a 1000 m s’estableix, a més de la 

càrrega superficial, una càrrega lineal a partir del coeficient k=3: 

Pn=k µ2 sk 

 

EDIFICI DE PRETRACTAMENT 

Ja que es tracta d’una coberta plana situada a Botarell (Baix Camp), amb cota 

aproximada de  156 msnm, s’ha introduït una sobrecàrrega de neu segons allò 

estipulat al punt 3.5 del document SE-AE, considerant el que s’estableix als punts 1 i 2 

de l’apartat 3.5.1, una sobrecàrrega de 0.5 KN/m2. (S’ha utilitzat la taula 3.7 i E.2 del 

citat document). 

Adoptem el valor de µ=1 com a coeficient de forma de la coberta pel que el valor de 

Qn=0.5 KN/m2 ,es a dir 50 Kp/m2 
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3.4. Accions accidentals 

3.4.1 Accions sísmiques 

Segons CTE, el càlcul sísmic de l’estructura es realitza d’acord a la NCSE-02. 

La zona de projecte té una acceleració bàsica menor que 0,04g, per tant no és 

necessari aplicar aquestes accions. De totes maneres, aquestes accions accidentals 

han estat considerades i introduïdes al model informàtic de càlcul. Més endavant es 
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poden consultar els valors característics obtinguts per a les accions sísmiques sobre la 

nau. 

 

4. Mètode de càlcul 

Per al cas de l’edifici de pretractament, i donat que es tracta d’elements prefabricats, 

es procedeix a aplicar les accions corresponents combinades d’acord amb els criteris 

de l’apartat 1 a 3 i aplicades sobre els models que indica en cada fitxa del prefabricat 

en el seu apartat de dimensionament i s’obtenen els esforços en ELU i ELS necessaris 

per a que el fabricant dimensioni les armadures necessàries. Els elements in situ s’han 

calculat complets, obtenint les seves armadures.  
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ARQUETA REPARTIMENT I BY-PASS BIOLÒGIC
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ARQUETA PRESENTACIÓ
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MÒDUL DE TRACTAMENT BIOLÒGIC
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EDIFICI DE PRETRACTAMENT I DESHIDRATACIÓ
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1. Caldereria 

1.1. Material de construcció 

Es realitzaran en xapa d’acer electrosoldada, qualitat prEN 10224:1998 amb un límit 

elàstic 290 N/mm2. 

 

1.2. Pressions de disseny 

Les pressions de càlcul són les deduïdes de l’estudi del règim transitori del sistema, 

que determina unes pressions de treball de: 

 Trams costat d’aspiració: 10 atm. 

 Trams costat impulsió: 30 atm. 

Es té en compte, a més, que les canonades hauran de dimensionar-se per a què no 

pateixin deformacions durant el buidat intern, ja que aquestes podrien produir-se per 

una maniobra defectuosa del buidat si s’efectués sense aportació d’aire exterior. 

 

1.3. Procediment de càlcul 

El càlcul del gruix necessari de la canonada en funció de la pressió interna es calcula 

segons la següent expressió: 

  
C

KK

DP
e 





212   

On: 

 e = gruix teòric a determinar en (mm). 

 P = pressió de màxima de càlcul en (N/mm2). 

   = Tensió admissible de l’acer en N/mm2 (50% del límit elàstic). 

 D = diàmetre nominal de la canonada en (mm). 

 K1 = coeficient reductor de la soldadura. 

 K2 = coeficient reductor segons el control radiogràfic de les soldadures. 

 C = sobreample per corrosió. 

Un cop obtingut el gruix teòric (e), s’arrodoneix al valor comercial existent per sobre, i 

es fa complir la condició d’esveltesa mínima per les condicions de depressió 

Annex 12. Definició d’equips mecànics 2 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 12. Definició d’equips mecànics 3 

provocada pel buidat total, deduïda de l’aplicació de codis del manual M-11 de AWWA 

que dóna com pressió crítica d’ovalització. 

3

000.200.50 







D

e
PC

 

 

mb valor de Pc en PSI (1Kg/cm2= 14,22 PSI) 

   

A

Resultat com a condició mínima  per a 1 atm. 

150
e

D

 

a condició de gruix mínim de 5 mm com a norma de bona 

.4. Reforços en els entroncaments 

forços per a suplir la falta de material 

ealitza segons el codi SNCT, mitjançant la 

igualtat:   

Igualment, s’imposa l

execució avalada per la pràctica. 

 

1

En els entroncaments es dissenyen els re

produïda pels talls a la seva realització. 

El càlcul dels gruixos necessaris es r

  






 d

On: 

























ed
deeD

ede
e

2

sen75,01

sen75,0
20 


 

e= gruix total sense incloure el sobre gruix per corrosió. 

  per corrosió. e0= gruix de la canonada principal deduït els sobre ample

 = angle canonada principal - derivació. 

D

 erivació. 

El gruix es

   

= diàmetre de la canonada principal. 

d= diàmetre de la derivació. 

ed= gruix de la canonada de d

 de l’ forç és: 

0ee   E



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 12. Definició d’equips mecànics 4 

La seva longitud: 

 eeDL  75,0   

La superfície de compensació així obtinguda deurà complir la següent desigualtat: 

 
sen

1
00 eed

d
eeL 



 

2   

1.5. Protecció contra la corrosió 

a prevista al present projecte, es preveu el 

sistema de protecció següent: 

 de diàmetre no inoxidables la protecció exterior/interior 

serà galvanitzada en calent. 

 no inoxidables les proteccions seran: 

ts amb pigments 

inerts. 

 Soterrada: Preparació de superfície amb emprimació epoxi anticorrosiva 

curada amb poliarida, de dos components amb elevat contingut de zenc. 

osiva, curada 

amb poliamida, de dos components, amb fosfat de zenc, més pintura epoxi de capa 

. Equips electromecànics 

s equips electromecànics principals de la 

depuradora incorporats al present projecte i les fitxes amb les característiques 

 de les nous equips estan més exhaustivament 

detallades al Document Nº 3 Plec de Condicions Tècniques del present projecte. 

elació fitxes d’equips

Amb la finalitat de protegir la caldereri

Per a canonades DN<=315 mm

Per a canonades DN>315 mm

Interior: preparació de superfície i pintura epoxi de dos componen

Exterior

Exterior vista: Preparació de la superfície amb emprimació epoxi anticorr

grossa, de dos components, curada amb poliamida i pintura d’esmalt de poliuretà de 

dos components a base d’isocianat alifàtic. 

 

2

A continuació es relacionen tots el

tècniques generals dels equips. 

Les Especificacions Tècniques

 

R  

Fitxa Nº 1.- Reixa de gruixos 

Índex 
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Fitxa Nº 2.- Bomba d’elevació d’aigua bruta (Bombament capçalera) 

cargol 

3 Fe 

 

 de bombolla fina 

ulació de fangs) 

 submergible (Greixos i escumes) 

e polielectrolit 

ció 

ió de líquid (desodorització) 

r 

r de cabal 

Fitxa Nº 3.- Transportador de 

Fitxa Nº 4.- Bufant  pretractament 

Fitxa Nº 5.- Dipòsit de reactius 

Fitxa Nº 6.- Bomba dosificadora Cl

Fitxa Nº 7.- Agitador submergit 

Fitxa Nº 8.- Bufant (Aire a biològic) 

Fitxa Nº 9.- Graella amb difusors

Fitxa Nº 10.- Pont decantador 

Fitxa Nº 11.- Bomba centrífuga submergible (Recirc

Fitxa Nº 12.- Bomba centrífuga

Fitxa Nº 13.- Bomba centrífuga submergible (Bombament buidats) 

Fitxa Nº 14.- Bomba centrífuga submergible (Fangs en excés) 

Fitxa Nº 15.- Espessidor de gravetat 

Fitxa Nº 16.- Bomba volumètrica (Fangs espessits a centrifuga) 

Fitxa Nº 17- Preparació i dosificació d

Fitxa Nº 18- Bomba volumètrica (Dosificador polielectrolit) 

Fitxa Nº 19 Centrifuga 

Fitxa Nº 20 Cargol transportador de fangs 

Fitxa Nº 21- Torre d’humidifica

Fitxa Nº 22 Bomba centrifuga de recirculac

Fitxa Nº 23 Palanqui elèctric 

Fitxa Nº 24Pont grua 

Fitxa Nº 25 Ventilador extracto

Fitxa Nº 26 Mesurado

Fitxa Nº 27- Compressor 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 1  
CODI  
EQUIP: Reixa automàtica de gruixos 
INSTAL·LACIÓ: Edifici zona pretractament 
UNITATS: 1 
TIPUS: Recta estàtica 
MARCA: FILTRAMASSA o equivalent 
  
Inclinació sobre l’horitzontal: 75º 
Gruix de barrots: 8 x 40 mm 
Separació de barrots: 20 mm 
Alçada de descarrega: 1,50 m 
Capacitat d’elevació: 500 kg/m de pinta a una velocitat de 

15 m/min. 
Potència instal·lada: 0,75 Kw 
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FITXA EQUIP 

 

Nº2  
CODI  
EQUIP: Bomba elevació d’aigua bruta 
INSTAL·LACIÓ: Pou bombament en edifici 
UNITATS: 3 ut. 
TIPUS: Centrífuga submergida 
MARCA: ABS o equivalent 
MODEL: ASO630.205-S22/4D01*10-M 
  
Cabal màxim: 34 m3/h 
Alçada impulsió:  8 m.c.a. 
Potència instal·lada: 3 kW 
Velocitat: 1.450 r.p.m. 
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FITXA EQUIP 

 

Nº3  
CODI  
EQUIP: Transportador de cargol 
INSTAL·LACIÓ: Edifici zona pretractament 
UNITATS: 1 uts. 
TIPUS: Rosca sense fí 
MARCA: FILTRAMASSA o equivalent 
  
Producte a transportar: Residus 
Capacitat de transport: 1,5 m3/h 
Forma del cos: Gravetat tubular tancada 
Diàmetre nominal: 200 mm 
Potència instal·lada: 0,37 Kw 
Velocitat: 1.450 r.p.m. 
Velocitat de gir: 33 rpm 
Diàmetre de boques: 700 mm 
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FITXA EQUIP 

 

Nº4  
CODI  
EQUIP: Bufant pretractament 
INSTAL·LACIÓ: Edifici 
UNITATS: 1 ut 
TIPUS: Èmbols rotatius 
MARCA: PEDRO GIL o equivalent 
MODEL: PG-30-FI RN-60.20  
  
Muntatge:  Horitzontal sobre bancada 
Fluït: Aire atmosfèric 
Potència instal·lada: 4,0 kW 
Potencia absorbida: 2,79 kW 
Cabal: 105/25 Nm3/h 
Pressió impulsió: 1,5 bar 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 5  
CODI  
EQUIP: Dipòsit reactius 
INSTAL·LACIÓ: Exterior adossat edifici 
UNITATS: 1 ut. 
TIPUS: Cilíndric vertical 
MARCA: Casals Cardona o equivalent 
CAPACITAT: 1500 l. 
  
Diàmetre: 1200 mm. 
Alçada total: 1563 mm 
Material: PRFV 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 6  
CODI  
EQUIP: Bomba dosificadora de Cl3 Fe 
INSTAL·LACIÓ: Edifici 
UNITATS: 2 ut. 
TIPUS: Membrana mecànica 
MARCA: HIDROTARRACO o equivalent 
MODEL: GA-P1T3 
  
Cabal màxim 5 l/h 
Potència instal·lada: 0,12 kW 
Pressió: 0 a 12 kg/cm2 
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FITXA EQUIP 

 

Nº7  

CODI  
EQUIP: Agitador submergit 
INSTAL·LACIÓ: Reactor biològic 
UNITATS: 1 ut. 
TIPUS: Accelerador fluid 
MARCA: ABS o equivalent 
MODEL: SB1621 
  
Cabal d’agitació: 1,4 m3/s 
Diàmetre hèlix: 1600 mm 
Potència instal·lada: 1,40 kW 
Velocitat: 42 rpm 
Velocitat horitzontal mitjana 0,31 m/s 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 8  
CODI  
EQUIP: Bufant d’aire a tractament biològic 
INSTAL·LACIÓ: Mòdul compacte 
UNITATS: 3 ut (2+1) 
TIPUS: Èmbols rotatius 
MARCA: PEDRO GIL o equivalent 
MODEL: PG-30-FI RN-31.20  
  
Muntatge:  Horitzontal sobre bancada 
Fluït: Aire atmosfèric 
Potència instal·lada: 11,0 kW 
Potencia absorbida: 8,45 kW 
Cabal: 422 Nm3/h a 4800 rpm 
Pressió: 1,5 bar 
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FITXA EQUIP 

 

Nº9  
CODI  
EQUIP: Graella amb difusors de bombolla fina 
INSTAL·LACIÓ: Reactor biològic 
UNITATS: 3 ut. 
TIPUS: Membrana 
MARCA: OMS o similar 
MODEL Membrana ROEFLEX 
  
Cabal: 4,23 m3/h 
Superfície coberta: 52,2 m2 
Pressió subministrada d’aire: 450 mbar 
Núm. Difusors per graella: 63 ut 
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FITXA EQUIP 

 

Nº10  
CODI  
EQUIP: Pont  decantador del tractament 

biològic 
INSTAL·LACIÓ: Interior Mòdul concèntric tractament 

biològic 
UNITATS: 1 ut. 
TIPUS: Tracció perifèrica 
MARCA: FILTRAMASA o equivalent 
  
Diàmetre exterior tanc aeració: 16,50 m 
Diàmetre interior tanc aeració 8,80 m 
Alçada líquid: 4,00 m 
Diàmetre tanc decantador: 8,20 m 
Campana deflectora: Diàmetre 1,60 m 
Tipus recollida de flotants Standard 
Volum total mòdul: 802.81 m3 
Potència: 0,25 CV 
Tipus de rasquetes: Con amb rematada de neoprè  
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FITXA EQUIP 

 

Nº 11  
CODI  
EQUIP: Bomba elevació de recirculació de 

fangs 
INSTAL·LACIÓ: Arqueta de fangs 
UNITATS: 2 ut. 
TIPUS: Centrífuga submergida 
MARCA: ABS o equivalent 
MODEL ASO630.160-S13/4 
  
Cabal màxim: 21 m3/h 
Alçada impulsió:  3,5 m.c.a. 
Potència instal·lada: 1,9 kW 
Velocitat: 1.450 r.p.m. 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 12  
CODI  
EQUIP: Bomba elevació escumes i greixos 
INSTAL·LACIÓ: Arqueta de greixos (reactor biològic) 
UNITATS: 1 ut. 
TIPUS: Centrífuga submergida 
MARCA: ABS o equivalent 
MODEL ASO630.160-S13/4 D01*10-M 
  
Cabal màxim: 3 m3/h 
Alçada impulsió:  6 m.c.a. 
Potència instal·lada: 1,9 kW 
Velocitat: 1.450 r.p.m. 
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FITXA EQUIP 

 

Nº13  

CODI  
EQUIP: Bombament buidats i drenatges 
INSTAL·LACIÓ: Arqueta de buidats en reactor biològic 
UNITATS: 2 ut. 
TIPUS: Centrífuga submergida 
MARCA: ABS o equivalent 
MODEL: ASO630.205-S22/4D01*10-M 
  
Cabal màxim: 15 m3/h 
Alçada impulsió:  10 m.c.a. 
Potència instal·lada: 3 kW 
Velocitat: 1.450 r.p.m. 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 14  
CODI  
EQUIP: Bomba elevació fangs excés 
INSTAL·LACIÓ: Arqueta de fangs en reactor biològic 
UNITATS: 2 ut. 
TIPUS: Centrífuga submergida 
MARCA: ABS o equivalent 
MODEL: ASO630.186-S13/4D01*10-M 
  
Cabal màxim: 5,5 m3/h 
Alçada impulsió:  8 m.c.a. 
Potència instal·lada: 1,9 kW 
Velocitat: 1.450 r.p.m. 
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FITXA EQUIP 

 

Nº15  
CODI  
EQUIP: Espessidor de gravetat 
INSTAL·LACIÓ: En tanc metàl·lic 
UNITATS: 1 uts. 
TIPUS: Circular per gravetat 
MARCA: PRAMAR o equivalent 
  
Potència instal·lada: 0,18 Kw 
Freqüència: 50 Hz 
Diàmetre: 4,50 m 
Alçada cilíndrica total 4,10 m 
Alçada cilíndrica nivell aigua: 3,00 m 
Diàmetre cilindre de distribució: 800 mm 
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FITXA EQUIP 

 

Nº16  
CODI  
EQUIP: Bomba volumètrica horitzontal a 

decantador centrífug 
INSTAL·LACIÓ: Edifici 
UNITATS: 2 ut. (1+1) 
TIPUS: Cargol helicoïdal 
MARCA: SEEPEX o equivalent 
MODEL BN 5-6LS / A1-A7-A7-F0-GA 
  
Potència instal·lada: 1,5 Kw 
Potència absorbida: 0,48 kW 
Cabal: 1-4 m3/h  
Alçada manomètrica: 10 mca 
Velocitat: 83/324 rpm 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 17  
CODI  
EQUIP: Preparació i dosificació de polielectrolit
INSTAL·LACIÓ: Edifici zona deshidratació 
UNITATS: 1 ut.  
TIPUS: Cuba de preparació amb barrejador i 

electrobomba de distribució 
MARCA: MILTON ROY o equivalent 
MODEL: Polypack APS-MAX-700-SS 
  
Dimensions: 3 compartiments tancats 
 1000 x 1000 x 800 mm 
Volum de dipòsit: 700 l 
  
Dosificador volumètric de poli. Tipus DP-320-3L 
Potència motorreductor: 0,25 kW 
Potència electroagitador 2 x 0,37 kW 
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FITXA EQUIP 

 

Nº18  
CODI  
EQUIP: Bomba dosificadora polielectrolit 
INSTAL·LACIÓ: Edifici 
UNITATS: 2 ut. (1+1) 
TIPUS: Volumètrica 
MARCA SEEPEX o equivalent 
MODEL: MD 025-6L 
Potència instal·lada: 0,07 kW 
Cabal: Variable de 0,04 a 0,25 m3/h 
Velocitat: 42 - 261 rpm 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 19  
CODI  
EQUIP: Decantador centrífug 
INSTAL·LACIÓ: Edifici 
UNITATS: 1 ut. 
MARCA: PIERALISI o equivalent 
MODEL: BABY – 2A-B 
Cabal: 2,5 m3/h 
Velocitat: 5200 r.p.m. 
Concentració entrada MS 3 % 
Potència instal·lada: 7,5 Kw 
Matèria seca (MS)  80 kg/h 
Diàmetre rotor: 232 mm 
Longitud 775 mm 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 20  
CODI  
EQUIP: Cargol transportador de fangs 
INSTAL·LACIÓ: Edifici de deshidratació 
UNITATS: 1 ut. 
TIPUS: Vis sense fi horitzontal 
MARCA: FILTRAMASA o equivalent 
MODEL: TT2060 
  
Potència instal·lada: 0,75 kW 
Protecció motor: IP-55 
Cabal: 2,5 m3/h 
Longitud: 6.000 mm. 
Diàmetre: 200 mm. 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 21  
CODI  
EQUIP: Torre d’humidificació 
INSTAL·LACIÓ: Desodorització 
UNITATS: 1 ut. 
TIPUS: Compacta vertical 
MARCA: TECNIUM o similar 
MODEL: ELFKK-10 
  
DIMENSIONS  
Diàmetre: 1.000 mm. 
Alçada total: 4.500 mm. 
Gruix: 8 mm 
Capacitat d’aigua a fons: 800 l. 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 22  
CODI  
EQUIP: Bomba centrifuga de recirculació de 

líquid 
INSTAL·LACIÓ: Desodorització 
UNITATS: 1 ut. 
TIPUS: Centrifuga horitzontal 
MARCA: TECNIUM o similar 
MODEL: BXCKK-2.10 
  
Cabal: 8 m3/h 
Alçada manomètrica 14 m.c.a. 
  
Potència instal·lada: 1,1 kw 
Velocitat: 2.900 r.p.m 
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FITXA EQUIP 

 

Nº23  
CODI  
EQUIP: Palanquí elèctric 
INSTAL·LACIÓ: Edifici zona bufants 
UNITATS: 1 ut. 
MARCA: KONECRANES o equivalent 
MODEL Monorail 
  
Capacitat: 1500 kg 
  
Potència elevació polipast: 1,5/0,2 kW 
Potència translació carro: 0,45 kW 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 24  
CODI  
EQUIP: Pont grua 
INSTAL·LACIÓ: Edifici zona pretractament 
UNITATS: 1 uts. 
TIPUS: Monorail 
MARCA: KONECRANES O EQUIVALENT 
  
Capacitat: 6000 kg 
Llum entre eixos: 11,00 m 
Recorregut ganxo d’elevació: 4,00 m 
Velocitat elevació: 4/0,67 m/min. 
 Velocitat translació del carro: 20 m/min. 
  
POTENCIA MOTORS:  
       Elevació: 4,5 kW a 1500 rpm 
       Translació carro: 0,45 kW a 1500 rpm 
       Translació pont 2 x 0,45 kW a 1500 rpm 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 25  
CODI  
EQUIP: Ventilador extractor 
INSTAL·LACIÓ: Edifici 
UNITATS: 1 ut. 
TIPUS: Helicoïdal blindat 
MARCA: SP o equivalent 
MODEL: HA28T2D 
  
Potència absorbida: 200 w 
Velocitat: 2860 r.p.m. 
Nivell de soroll: 64 db 
Cabal: 1500 m3/h 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 26  
CODI  
EQUIP: Mesuradors de cabal  
INSTAL·LACIÓ: En canonades 
UNITATS: varis.  
TIPUS: Electromagnètics 
MARCA: ENDRESS AND HAUSER 
  
Cabal: A definir 
Electrònica: Microprocessador programable 
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FITXA EQUIP 

 

Nº 27  
CODI  
EQUIP: Compressor 
INSTAL·LACIÓ: Edifici de deshidratació 
UNITATS: 1 ut. 
TIPUS: Electrocompressor d’aire 
MARCA: FINI 
MODEL: Supertiger 200 
  
Potència instal·lada: 1,2 kw 
Potència absorbida: 1,0 kw 
  
Cabal: 200 l/min. 
Dimensions: 1.000 x 370 x 650 mm. 
Pes: 41 Kg. 
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Llistat de comportes motoritzades i equips d’instrumentació a instal·lar 

Comportes d’accionament manuals 

Unitats Emplaçament Marca Model Dimensions 

2 Entrada a pou bombament COUTEX o 
similar 

Mural 400x400 mm 

1 By-Pass tractament biològic  COUTEX o 
similar 

Mural 300x300 mm 

1 Entrada reactor COUTEX o 
similar 

Mural 500 x500 mm 

1 Recirculació reactor COUTEX o 
similar 

Mural 300x300 mm 

 

Mesuradors de cabal 

Unitats Emplaçament Marca Model Dimensions 

1 Cabal aigua bruta Endress+Hauser o 
similar 

Electromagnètic DN 100 

1 Cabal aigua tractada Endress+Hauser o 
similar r 

Electromagnètic DN100 

1 Aigua a biològic Endress+Hauser o 
similar 

Electromagnètic DN 65 

1 Fangs en excés Endress+Hauser o 
similar 

Electromagnètic DN 40 

1 Fangs en recirculació Endress+Hauser o 
similar 

Electromagnètic DN 80 

1 Entrada d’aire a tanc 
d’aeració 

Endress+Hauser o 
similar 

T-Mass 651 DN 80 

 

Mesuradors de nivell 

Unitats Emplaçament Marca Model 

2 Pou bombament i 
reactor biològic 

Endress+Hauser o similar Ultrasònic 

 

Mesuradors d’oxigen  

Unitats Emplaçament Marca Model Rang de mesura

1 Tancs d’aeració Endress+Hauser 
o similar 

Oxymax W 
COS41 

0,05 – 20 mg/l 
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Mesurador de pH i temperatura 

Unitats Emplaçament Marca Model Rang de mesura 

1 Tanc d’aeració Endress+Hauser o 
similar 

Orbipac CPF81D 
Memosens 

0-14 pH 
0 a 110 ºC 

 

Mesurador de potencial redox 

Unitats Emplaçament Marca Model Rang de mesura 

1 Tanc d’aeració Endress+Hauser o 
similar 

Orbipac CPF82D 
Memosens 

-1500 a 1500 mV 

 

Mesurador de terbolesa  

Unitats Emplaçament Marca Model Rang de mesura 

1 Arqueta de 
presentació 

Endress+Hauser o 
similar 

Turbimax W 
CUS31 

0 – 400 NTU 
0 – 3 gr/l 

 

Mesurador de conductivitat 

Unitats Emplaçament Marca Model Rang de mesura 

1 Arqueta de 
presentació 

Endress+Hauser o 
similar 

Indumax P CLS50 0 – 2000 mS/cm 
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1. Objecte 

En el present annex s’exposen els càlculs justificatius de les instal·lacions elèctriques 

necessàries per al correcte funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de 

Botarell. 

 

2. Normativa 

Per a la realització del present projecte s’ha tingut en compte la següent normativa que 

a continuació es mostra: 

 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado 

por Decreto 3151/1968. 

 Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real 

Decreto 3275/1982, e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobadas entre 

otros por el Decreto 1224/1984. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC-BT), aprobados por el Real Decreto 842/2002. 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

Eléctrica. 

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

 Normas particulares de la Compañía Suministradora (Fecsa-Endesa). 

 

3. Descripció de la instal·lació 

3.1. Escomesa de M.T. 

L’escomesa elèctrica a la planta de tractament es realitza mitjançant una línia de 

Mitjana Tensió que deriva de una torre de M.T. propera a la ubicació de l’estació 

depuradora. El punt d’entroncament haurà d’esser facilitat per part de la companyia 

subministradora Fecsa-Endesa. 

L’estesa de la línia des del punt d’entroncament es portarà a terme per suports de línia 

de formigó armat vibrat o metàl·lics a definir per la companyia subministradora del 

servei. 
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La línia soterrada de M.T. anirà dins d’un tub de protecció fins a arribar al Centre de 

Transformació. El CT és ubicat en una caseta prefabricada de formigó dins de les 

instal·lacions de la planta de tractament.  

En aquesta caseta es situen els elements de comandament, protecció i medició en 

Mitja Tensió. Aquets elements són cel·les modulars de SF6. La disposició de les 

cel·les és del tipus “en línia”, sense deixar cap cel·la per a sortida (tipus anell), ja que 

es tracta d’un consum independent que no està en sèrie amb la xarxa elèctrica. Així es 

disposa d’una cel·la d’entrada, una cel·la de medició i una cel·la de sortida i protecció 

del transformador. 

El Centre de Transformació disposa d’una instal·lació de presa a terra formada per terra 

de servei, terra de protecció de M.T. i terra de protecció per a connexió de parts 

metàl·liques accessibles com portes, reixes,.etc. La terra de servei o neutre del 

transformador està constituïda per una pica i cable de 50 mm2. La terra de protecció de 

M.T. està constituïda per una malla de rodons d’acer de 35 mm2 de secció. La terra de 

parts metàl·liques accessibles és formada per un anell perimetral de 50 mm2 de secció. 

En el Centre de Transformació s’ubica un quadre per a la compensació del factor de 

potència del transformador, que està format per un condensador i la seva protecció. Al 

costat del quadre s’ubica també el quadre de protecció en baixa tensió del 

transformador. 

 

3.2. Distribució en B.T. 

L’escomesa al QGD (Quadre General de Distribució) des del Centre de Transformació 

és soterrada i protegida dins d’un tub. L’entrada del cable al QGD es realitza per la 

part inferior del mateix. 

El QGD es situa a la sala elèctrica de l’edifici de pretractament i explotació de la planta 

depuradora. 

El QGD disposa de protecció general per a l’escomesa al quadre, així com un equip de 

medició –analitzador de xarxes en la primera columna. Al quadre s’ubica el conjunt de 

les proteccions dels receptors de força de la planta. Totes les sortides a motors estan 

compostes per un bloc de protecció davant sobreintensitats i curtcircuits, guardamotors 

i un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat. 

El la sala elèctrica també s’ubica la bateria automàtica de condensadors (correcció del 

factor de potència de la instal·lació en baixa tensió).  
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Els quadres d’enllumenat i altres usos es situen en diferents sales de l’edifici, com són 

la sala d’explotació, de pretractament i la sala de deshidratació. En aquests quadres 

estan els elements de protecció i comandament de l’enllumenat exterior, interior i les 

presses de corrent. 

Del quadre de força (QGD) es distribueix als diferents receptors mitjançant un cable 

d’aïllament 0,6/1 kV amb coberta tipus RZ1-K, en canal protector aïllant (safata de 

PVC amb tapa) o en tub d’acer o PVC quan el cable es situa en superfície i de PE 

quan es situa en canalització subterrània. 

A partir dels quadres d’enllumenat es distribueix als diferents receptors interior de 

l’edifici mitjançant cable d’aïllament 450/750 V, en tub de PVC rígid o d’acer quan el 

cable es situa en superfície i en tub de PVC corrugat semirígid, encastat en els 

paraments o per un fals sostre, quan es situa el cable en les dependencies més 

nobles. 

Per a la distribució interior s’ha tingut en compte l’ITC-BT corresponent a “locals de 

característiques especials” respecte a locals humits i mullats, utilitzant equips, 

mecanismes i canalitzacions de característiques adequades en quant a estanquitat, 

protecció mecànica IP), aïllament dels conductors,.etc. 

Des del quadre d’enllumenat situat a la sala de pretractament s’alimenta l’enllumenat 

exterior amb cable de similars característiques al de força (tipus RZ1-K),amb una 

secció mínima de 4 mm2 per a la instal·lació aèria (posada en façana) o 6 mm2 per a la 

instal·lació soterrada (entubada). 

 

4. Càlcul de la demanda de potència 

4.1. Consideracions per al càlcul 

Per al càlcul de la previsió de potència s’ha tingut en compte: 

- El càlcul de la potència consumida es calcularà com la potència instal·lada, sense 

els elements de reserva, i aplicant els coeficients de simultaneïtat i utilització 

corresponents, d’acord amb l’expressat en l’ITC-BT-25. 

- La potència consumida s’obté de sumar: 

 La totalitat dels receptors de força motriu de la planta, aplicant els 

coeficients de simultaneïtat i d’utilització definits a la taula 1. 

  Les instal·lacions d’enllumenat i altres usos, considerant: 
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a) Enllumenat exterior, comptabilitzada la seva potència i aplicant els 

coeficients de simultaneïtat i d’utilització corresponents. 

b) Enllumenat interior, comptabilitzada la seva potència d’acord als 

criteris establerts en la ITC-BT-10, o bé utilitzant els coeficients de 

simultaneïtat i d’ús apropiats. 

c) Altres usos: alimentació a presses de corrent, bateries de 

condensadors, instrumentació, comandament i control, 

automatismes, etc. Es comptabilitza la seva potència d’acord als 

criteris de l’ITC-BT-10 o comptabilitzant els receptors i utilitzant els 

coeficients d’utilització i simultaneïtat apropiats. 

 

Els coeficients de simultaneïtat i d’ús es determinen sobre la base dels receptors 

factibles de funcionar simultàniament i la potència consumida respecte a la màxima de 

disseny. 

El factor de potència i el d’amplificació s’estableixen d’acord als valors exposats en 

varies ITC-BT, i a partir de criteris del projectista, essent aquest últim cas únicament 

utilitzat per al dimensionament de l’alimentació i proteccions. 

Es mostra a continuació els coeficients establerts per al càlcul: 
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ENLLUMENAT 

RECEPTOR cosφ 

Làmpada incand. 1 

Làmpada fluores.                               0,5             (0,9 noves) 

Làmpada de descàrrega                              0,4-0,6         (0,9 noves) 

MOTORS ASÍNCRONOS ROTOR EN GABIA D’ESQUIROL 

P 
Càrrega  motor = Factor Utilització

0-17% 

0.1 

25% 

0.25 

50% 

0.5 

75% 

0.75 

100% 

1   

cosφ  0,6 0,8 0,84 0,86 
>11kW 

η   0,93 0,94 0,94 

mot gran 

cosφ 5,8 0,55 0,73 0,8 0,84 
3kW 

η   0,7 0,8 0,85 

motor mitjan

cosφ 7 0,4 0,54 0,6 0,65 
<1kW 

η    0,55 0,6 

motor petit 

ALTRES RECEPTORS ESPECIALS 

RECEPTOR cosφ 

Forns resistència 1 

Forns d’inducció  0,85 

Forns calent. Dielèct. 0,85 

Forns arc (UPH) 0,8 (0,7) 

Màquines soldar 0,8-0,9 

Soldadura arc 0,5 

Grup rotat. Soldadura. Arc 0,7-0,9 

Transformador. Rect. Soldad. Arc 0,7-0,8 

Taula 1. Factor de potència i d’utilització dels receptors elèctrics. 

 
 

CIRCUIT Factor 
simultaneïtat 

Factor 
d’utilització 

Factor de 
potència 

Factor 
d’amplificació(1) 

Làmpada de 
descàrrega 

1 1 0,90-0.55 1-1,8 

Incandescents i resta 1 1 1 1,15 

Enllumenat i 
altres usos. 

Presses i altres(2) 0,1-0,5 0,1-0,75 0,8-0,9 1,15 

Força Motors 1 (3) 0,85 - (4) 1,25 

Bat. Condensadors * * * 1,5 

Taula 2. Valors de coeficients per a diversos receptors. 

(1): El factor d’amplificació té en compte els coeficients de majoració establerts per als diferents receptors 
(motors, condensadors, làmpades de descàrrega,etc.) en el REBT per al disseny dels conductors i/o elements 
de protecció, triant sempre el cas més desfavorable entre ambdós per al disseny dels elements. La intensitat 
que suporten aquests elements serà sempre superior a la nominal multiplicada per aquest coeficient. 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 13. Definició d’equipament elèctric 8 

(2): Depèn del tipus de presses, encara que els valors estaran compresos entre els indicats. 
(3): Aquest factor de simultaneïtat es independent de la reserva d’unitats. 
(4): Dependrà de la potència del motor d’acord a l’anterior taula. 
(*) Veure càlcul de la bateria de condensadors. 

 

A efectes de simplicitat en els càlculs es mantindrà, per a motors, un coeficient 

d’utilització constant de 0,85, encara que el rendiment i factor de potència variarà amb la 

potència unitària dels mateixos. 

Aplicant els coeficients de simultaneïtat, d’utilització, factor de potència i rendiment, s’obté 

la potència consumida, que suposarà que els motors treballin entre un 60% i un 100% de 

la seva càrrega màxima. 

 

4.2. Potències de càlcul dels receptors 

4.2.1 Enllumenat i altres usos 

La potència del conjunt làmpada i equip auxiliar no haurà de superar els valors que 

s’indiquen en la taula 3.  

LÀMPADES DE DESCÀRREGA 
Potència nominal de 

làmpada (W) 
Vapor de Mercuri 

 
Vapor de Sodi d’Alt Pressió

 
Vapor de Halogenurs 

Metàl·lics 
50 60 62 - 
70 - 84 84 
80 92 - - 

100 - 116 116 
125 139 - - 
150 - 171 171 
250 270 277 270 (2.15A) 277 (3A) 
400 425 435 425 (3.5A) 436 (4.6A) 

LÁMPADES HALÓGENES DE BAIXA TENSIÓ 
Potència nominal de la làmpada (W) Potència total del conjunt (W) 

35 43 
50 60 

2x35 85 
3x35 125 
2x50 120 

Taula 3. Valors de potència per a diferents tipus de làmpada. 

 

Les làmpades, equips auxiliars i la resta de dispositius compliran el que es disposa en 

la normativa específica. Particularment, les làmpades fluorescents compliran amb els 

valors admesos pel Reial Decret 838/2002, de 2 d’agost, pel que s’estableixen els 

requisits d’eficiència energètica de les làmpades fluorescents. 

A l’apèndix nº1 es mostren els càlculs dels receptors d’enllumenat i altres usos. 
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4.2.2 Força motriu 

En l’apèndix n º 1 apareixen definits tots els receptors de força de la planta de 

tractament amb els càlculs associats als mateixos (potència, intensitat, tipus de 

instal·lació, secció del cable, caiguda de tensió, protecció,..etc). 

 

4.3. Elecció del transformador 

Per a obtenir la potència aparent necessària en la planta, s’ha considerat la potència 

màxima possible de consum o simultània, i com a factor de potència el valor mig de la 

instal·lació ponderat segons les potències dels receptors. 

Tot i que s’ha calculat la bateria automàtica de condensadors per aconseguir un cos  

global entre 0,95 i 1, s’ha preferit adoptar el criteri anterior, més conservador, 

disposant d’una reserva addicional com a garantia de funcionament de la planta en el 

cas d’una fallida de la bateria. 

Un cop calculada aquesta potència aparent, s’ha arrodonit per excés al valor del 

transformador adoptat. 

kVAmáxSsimul
kWP

pondmed

máxsimul ,
,

, 


 

 

Considerant el funcionament de la bateria de condensadors, s’obté una potència 

prevista d’aproximadamen : 

kVASprevista
kWP máxsimul 
 1 cos

,


 

En resum, s’obté el següent quadre: 

DESIGNACIÓ QUADRE POTÈNCIA 
FUNCIONAMENT 

Potència instal·lada 166,77 kW 

Potència màxima simultània 143,80 kW 

Potència consumida 124,89 kW 

Potència requerida al transformador 250 kVA 

Reserva prevista del transformador (cosφ=1) 42 % 

Reserva assegurada del transformador 29 % 

Taula 4. Quadre resum de les potències elèctriques de la planta depuradora. 
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5. Centre de transformació 

5.1. Càlcul de les intensitats del primari i secundari del transformador 

La intensitat primària en un sistema trifàsic de 25 kV és donada per l’expressió: 

U

S
I




3
 (A) 

On, 

S = Potència aparent en kVA 

U= Tensió primària en kV (25 kV) 

I = Intensitat primària en A 

 

Substituint els valors anteriors, s’obté el valor de la intensitat 

.77,5
253

250

3
2 A

U

S
I 





  

 

La intensitat secundària en un sistema trifàsic de 400 V és donada per la expressió 

següent 

Vs3

P
Is  (A) 

On, 

P = Potència en kVA 

Vs = Tensió secundària en kV 

Is = Intensitat secundària en A 

N = Número de transformadors 

Substituint els valors, s’obté: 

A
x

Is 84,360
400,03

250
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5.2. Càlcul del corrent de curtcircuit 

Per al càlcul de la magnitud d’intensitat que origina un curtcircuit, es tindrà com a base 

la potència de curtcircuit al punt d’escomesa del Centre de Transformació (CT). Aquest 

valor haurà de ser facilitat per part de la companyia subministradora del servei FECSA-

ENDESA. 

En general, es pot prendre un valor mínim de 500 MVA, si bé caldrà confirmar aquest 

valor amb el servei de distribució de la zona. 

Al càlcul de curtcircuit en baixa tensió per al dimensionament de l’interruptor automàtic 

del transformador, a efectes d’obtenir uns resultats més segurs, es realitza la hipòtesis 

d’una potència de curtcircuit primària infinita. 

Per a la realització del càlcul de corrent de curtcircuit, s’utilitzen les expressions 

següents: 

Costat M.T.: 

Vpx

Pcc
ICCP

3
  

On, 

 

Pcc  = Potència de curtcircuit de la xarxa MT en MVA donada per la Cía. 

Vp = Tensió primària de la xarxa en kV (25 kV, Fecsa - Endesa) 

ICCP = Intensitat de curtcircuit primària en kA 

 

kA
kVx

MVA
Icc 54,11

253

500
  

Costat de B.T..: 

Per als curtcircuits secundaris es considera que la potència de curtcircuit disponible és 

la teòrica dels transformadors de MT-BT, essent així més conservador que en les 

consideracions reals: 

El corrent de curtcircuit del secundari d’un transformador trifàsic és donat per 

l’expressió: 

VsxVx

P
ICC

CC

S
3
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On, 

P = Potència del transformador en kVA 

VCC = Tensió de curtcircuit del transformador (4% fins a 630 kVA, 6% superior) 

Vs = Tensió secundària en V 

ICCS = Intensitat de curtcircuit secundària en kA 

 

Substituint els valors, s’obté: 

kA
xx

ICCS 02,9
40004,03

250
  

 

5.3. Comprovació de l’embarrat 

La intensitat dinàmica de curtcircuit es valora en aproximadament 1,55 vegades la 

intensitat eficaç de curtcircuit calculada a l’apartat anterior: 

Icc(din) = 17,88 kA 

La comprovació tèrmica té per objecte comprovar que no es produirà un escalfament 

excessiu de l’aparamenta per defecte d’un curtcircuit. Aquesta comprovació es pot 

realitzar mitjançant càlculs teòrics, però preferentment s’haurà de realitzar un assaig 

segons la normativa en vigor. En aquest cas, la intensitat considerada és l’eficaç de 

curtcircuit amb valor de: 

Icc(ter) = 11,54 kA. 

Es considerarà per als càlculs una Icc = 16 kA 

 

5.3.1 Comprovació per sol·licitació tèrmica 

La densitat de corrent en un conductor és donada per la fórmula següent: 

2/ mmA
S

I
d   

On, 

S = Secció del conductor 200 mm2 (barra de 40x5 mm) 
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I = Intensitat de pas 400 A donada pel fabricant de les cel·les, d’acord amb la norma 

DIN, considerant una temperatura ambient de 35 ºC, i un sobreescalfament admissible 

de 30 ºC. 

d = Densitat en A/mm2  

 

Substituint els valors, s’obté: 

2/2
200

400
mmAd   

Valor inferior als admesos segon normativa DIN. 

La sobreintensitat màxima admissible durant un segon es determina d’acord amb el 

CEI 298 de 1981, per l’expressió: 





t

*
Icc

S  

On, 

S = secció de coure en mm2 = 200 mm2 

 = 13 per a coure 

t = temps de duració del curtcircuit en segons 

Icc = Intensitat eficaç en A 

’ = 180º per a conductors inicialment a Tª ambient. 

Aquest últim valor es disminueix en 30 ºC, per considerar que el curtcircuit es produeix 

després del pas de la intensitat nominal, per tant el valor serà de  = 150º. 

2
*

*t 







Icc

S   

substituint 

s96,3
16000

13*200
*150t

2







  

 

Per tant, i segons aquest criteri, l’embarrat podria suportar una intensitat de 16 kA 

eficaç durant més d’un segon. 
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5.3.2 Comprovació per sol·licitació electrodinàmica 

Les cel·les modulars a instal·lar estan preparades per a una intensitat de curtcircuit 

mínima de 25 kV i 400 V d’intensitat nominal. 

D’aquesta manera es compleix la resistència davant als esforços electrodinàmics, ja 

que la intensitat de curtcircuit màxima prevista és de 16 kA. 

 

5.4. Proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuit del transformador 

5.5. Costat de Mitja Tensió. 

Els fusibles curtcircuit són els limitadors de corrent, produint-se la seva fusió per a una 

intensitat determinada, abans que el corrent abasta el seu valor màxim. Da totes 

maneres, aquest protecció haurà de permetre el pas del corrent punta produït en la 

connexió del transformador en buit, suportar la intensitat en servei continu i les 

sobrecàrregues eventuals i tallar les intensitats de defecte als borns del secundari del 

transformador. 

Com a regla pràctica, simple i comprovada, que té en compte la connexió en buit del 

transformador i evita l’envelliment del fusible, es pot verificar que la intensitat que fa 

fondre el fusible en 0,1 segon és sempre superior o igual a 14 vegades la intensitat 

nominal del transformador.  

La intensitat nominal dels fusibles s’escollirà en funció de la potència del transformador 

a protegir. 

 

Potència del transformador (kVA) Intensitat nominal del fusible M.T. (A) 

250 25 
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Figura 1.  Corbes Intensitat – temps  

 

S’adjunta la taula de característiques principals de les cel·les existents que aniran en el 

Centre de Transformació. 

Denominació 
Tensió 

Nominal kV

Intensitat 

Nominal (A) 

Intensitat de 

Curtcircuit (KA) 
Elements 

Cel la d’entrada 25 400 16 -- 

Cel la de mesura 25 400 16 

3TT-25KV/ 3 : 

110V/ 3  

3TI-50/5A 

Cel·la protecció 

transformador 
25 400 16 

Fusible Fusarc 

de 32A 

Taula 5.  
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5.6. Costat de Baixa Tensió. Poder de curt del interruptor 

La sortida de baixa tensió del transformador enllaça amb el quadre general de 

distribució. La protecció general es realitza mitjançant d’un interruptor de tall tetrapolar 

(omnipolar) de 400 A i 25 kA. 

La potència de curtcircuit del sistema de 25 kV és de 500 MVA. 

Les dades del transformador són: 

- Número de unitats: 1 

- Potència unitària: 250 kVA 

- Relació de transformació: 25.000 / 400-230 V 

- Tensió de curtcircuit: 4 % 

La intensitat nominal per al secundari del transformador es calcula a partir de la 

següent expressió: 

N

N
N

U

S
I




3
 

On,  

SN  = potència unitària del transformador, 250 kVA 

UN = tensió nominal del circuit secundari, 400 V 

 

4003

000.250


NI = 360,84 A 

 

La impedància del transformador és donada per : 

N

N

I

U
xUccZt

3
  

 

On, 

Ucc = tensió de curtcircuit del transformador, en %. 

UN = tensió nominal del circuit secundari 

IN = intensitat nominal del circuit secundari 
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Per tant, tenim: 

 0256,0
84,3603

400
04,0 xZcc  

 

La intensitat de curtcircuit en baixa tensió és: 

.021,9
0256,03

400

3
A

Zcc

U
Icc   

La intensitat de curtcircuit de xoc elèctric en baixa tensió és: 

Ich = 2,55 x Icc = 2,55 x 9,021 A = 23 kA 

 

L’interruptor general de baixa tensió del transformador s’ha escollit amb un poder de tall 

de 25 kVA a 400 V. 

 

5.7. Càlcul de l’equip de correcció del factor de potència del 

transformador 

5.7.1 Consum de potència reactiva per règim de càrrega ((flux dispers) 

La pèrdua o consum de potència reactiva a plena càrrega és: 

Q pèrd,100% (kVA) = I2 ·XL = (12 x250)·0,04 = 10 kVAr 

 

La pèrdua o consum de potència al 50% de la càrrega és: 

Qpérd,50% (kVA) = I2 ·XL  = (0,52 x250)·0,04 = 2,5 kVAr 

 

5.7.2 Consum en buidat 

Uo=100%: Io=1,4%: Qpérd,0 (kVA) = 1,4x250/100 = 3,5 kVAr 

Uo=110%: Io=4%: Qpérd,0’ (kVA) = 4x250/100 = 10 kVAr (cas excepcional, 

sobretensió) 

 

Valors de Uo e Io estàndard, segons fabricants. 
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5.7.3 Consum total de reactiva i elecció de la bateria 

A plena càrrega el transformador consumirà: 

Q = Qpérd,0 + Qpérd,100% = 13,5 kVAr 

 

i al 50% de càrrega: 

Q = Qpérd,0 + Qpérd,50% = 6,0 kVAr 

 

La potència de la bateria escollida és de 10 kVAr. 

5.8. Instal·lació de presa a terra 

La instal·lació de presa a terra del centre de transformació, es dissenya seguint la 

reglamentació vigent. 

 

5.9. Ventilació del Centre de Transformació 

La ventilació del Centre de Transformació prefabricat es realitza mitjançant unes reixes 

de perfil angular asimètric. 

 

Per a calcular l’orifici d’entrada d’aire es considera l’expressió: 

)(
3,6

S 2

31 m
Thx

xP


  

 

On, 

S1= Superfície en m2 del l’orifici d’entrada d’aire. 

P= Pèrdues totals màximes del transformador (2% suposant cosφ=0,8 com el cas més 

desfavorable segons especificacions del fabricant, resultant: Ppérd=8 kW) 

h = Distància vertical entre el centre de l’orifici de sortida d’aire al centre del 

transformador. 

ΔT = Diferència de temperatura d’entrada i sortida en ºC (entre 10-15 ºC). 

L’orifici d’entrada útil serà un 10% major que el calculat. Aplicat al nostre cas, s’obté 

2
12 50,01,1S mxS   



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 13. Definició d’equipament elèctric 19 

La caseta prefabricada disposa d’una entrada d’aire d’1 m2. Els orificis de sortida són 

iguals als d’entrada. 

 

6. Instal·lació de baixa tensió 

6.1. Càlcul de l’equip de correcció del Factor potència del QGD 

Es calcula a continuació l’equip de correcció del factor de potència general de la planta 

de tractament. 

6.1.1 Pre - càlcul global. Primera estimació 

Les dades de partida per al càlcul són: 

- Potència aparent en transformació: S1 = 250 kVA 

- Tensió nominal: V= 400 V 

- Factor de potència inicial: cos 1= 0,8 

- Potència activa: P = S1  cos 1 = 200 kW 

- Factor de potència final: cos 2 = 0,95 / 0,98 

 

La potència reactiva inicial de la instal·lació és: 

Q1 = P * tg 1 

 

La potència reactiva final haurà de ser: 

Q2 = P * tg 2 

 

L’equip de condensadors haurà de subministrar una potència capacitiva de: 

Qc = Q1 - Q2 = P (tg 1 - tg 2) 

 

Cos 1 = 0,8  Tg 1 = 0,75 

Cos 2 = 0,95  Tg 2 = 0,33 

Cos 2 = 0,98  Tg 2 = 0,2 
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Substituint: 

Qc =  200 x (0,75 - 0,33 / 0,2) = 200  x 0,42 / 0,55 = 84 / 110 kVAr 

 

Per tant, la bateria de condensadors seleccionada serà de: 

Qc=100kVAr 

 

6.1.2 Càlcul més precís de la bateria de condensadors automàtica de la planta. 

Un càlcul més precís s’aconsegueix multiplicant la potència de cadascun dels 

receptors per la seva tanφ i sumant el resultat per a obtenir la potència reactiva 

requerida en la planta. 

Realitzant aquest càlcul per a la potència simultània i la potència de consum de la planta, 

s’obté una estimació més aproximada de la potència reactiva de la planta. 

El càlcul de la potència reactiva consumida segons els criteris establerts anteriorment es 

pot veure a l’apèndix nº 1. 

 

6.1.3 Càlcul del interruptor de la bateria de condensadors 

Amb el valor anterior del condensador es realitza el càlcul de l’interruptor de la bateria: 

U

Q
I c
n  

In = corrent nominal del condensador en A 

Qc = potència del condensador en VAR 

U = tensió de la xarxa (entre fases) V 

 

Els cables i l’interruptor automàtic es ponderaran 1,5·In  segons REBT. 

)(
4003

)(
5,1 A

Vx

VArS
In  

 

La intensitat nominal d’aquest interruptor apareix als càlculs dels receptors de 

l’apèndix nº 1. 
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6.2. Càlculs dels conductors 

El càlcul de les seccions dels conductors es realitza mitjançant la comprovació de la 

intensitat màxima admissible i de la caiguda de tensió màxima permesa. 

Els conductors projectats són dels tipus següents: 

 Cables a QGD o CCM’s: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables a QGD o CCM’s secundaris: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables d’alimentació a receptors de força: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables d’alimentació a receptors des d’un variador: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables per a enllumenat exterior: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables per a enllumenat interior i altres usos: H05V-K o H07V-K segons el 

mètode d’instal·lació. 

Com a seccions mínims de conductors s’han adoptat les següents: 

 Cables d’alimentació a motors: 2,5 mm2. 

 Cables d’alimentació a quadres d’enllumenat: 6 mm2 

 Cables d’alimentació a presses de corrent: 2,5 mm2. 

 Cables d’alimentació a punts d’enllumenat: 1,5 mm2. 

 Cables d’alimentació a enllumenat exterior: 4/6 mm2. 

 Cables de comandament i control: 1,5 mm2. 

Tanmateix, s’ha complert la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, referent a les seccions 

mínimes dels conductors de protecció en funció de les fases. 

 

Secció dels conductors de fase o polars de la 
instal·lació (mm2) 

Secció mínima dels conductors de protecció (mm2) 

S  16 

16 < S  35 

S > 35 

S (*) 

16 

S/2 

(*) amb un  mínim de 2,5 mm2  

Taula 6. Secció dels conductors de protecció ITC-BT-19. 
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Per al càlcul per sol·licitació tèrmica poden considerar-se, atenent al REBT, dos 

possibles supòsits per a identificar el tipus d’instal·lació en baixa tensió. 

1º) 

- Instal·lació de distribució: anirà soterrada des del CT fins al QGD. S’entén com 

a xarxa de distribució “el conjunt de conductors i accessoris que uneixen una 

font d’energia amb les instal·lacions interiors o receptores”, segons ITC-BT-01. 

El càlcul es realitza segons la norma UNE 20435, d’acord al REBT. 

- Instal·lacions d’enllaç. No s’ha considerat per tractar-se d’un únic usuari. 

- Instal·lació receptora o interior. anirà del QGD fins a la resta de la planta de 

tractament. El càlcul es realitzat segons la norma UNE 20460-5-523:2004 

(Novembre), d’acord al REBT: 

2º) 

Es considera la instal·lació a partir del CT com a instal·lació receptora o interior. 

Es considera al càlcul de la instal·lació elèctrica de la planta depuradora el primer supòsit. 

 

6.2.1 Càlcul per caiguda de tensió 

El càlcul per caiguda de tensió en la derivació individual, línies a quadres secundaris i 

circuits d’enllumenat i força es realitza segons les següents expressions: 









U
x P x L

x U x S

U
P x L

x U x S

U
x I x L x

x S

U
x I x L x

x S









2

56
1

56
2

2

56
3

3

56
4

( )

( )

cos
( )

cos
( )





 

 

Aquestes formules s’utilitzen de la seguen manera: 

 (1) i (3) per a corrent alterna monofàsica. 

 (2) i (4) per a corrent alterna trifàsica. 

On, 
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ΔU = caiguda de tensió del tram en volts. 

P = potència activa transportada, en watts. 

L = longitud de la línia en metres. 

S = secció del conductor de fase en mm2. 

U = 400 V per a línies trifàsiques. 

U = 230 V per a línies monofàsiques. 

I = Intensitat en A 

Coeficient de conductivitat 56 per al coure (35 per a l’alumini). 

Altres formules generals de càlcul per a la caiguda de tensió són: 

 Corrent continua: U = 2 x I x L 

 Corrent alterna monofàsica: U = 2xIxL (Rt cos j + XL sen j) 

 Corrent alterna trifàsica: U = √3xIxL (Rt cos j + XL sen j) 

 

L’expressió reduïda per a corrent trifàsica alterna és: 

 

U = V x I x L 

 

U = caiguda de tensió del tram en volts. 

V = caiguda de tensió entre fases per a cosφ = 0,8 en V/A × km. 

I = intensitat en ampers. 

L = longitud en km. 

 

Coma caiguda de tensió màxima admissible s’ha considerat el 6,5 % per a força i el 4,5 

% per a enllumenat, d’acord amb el que s’expressa al REBT en la ITCBT-19 apartat 

2.2.2. 
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6.2.2 Càlcul per intensitat màxima admissible 

La intensitat s’obté de les formules següents: 

In =  
 cos x U x 3

PK x 
 per a línies trifàsiques 

I =  K
U

P
   per a línies monofàsiques 

on, 

 

I = intensitat de corrent en ampers. 

K = coef. majoració, K=1,8/1,5/1,25/1,15 làmpades de 

descàrrega/motors/condensadors/resta. 

P = potència activa en watts. 

U = tensió de servei, en volts, 230/400V per a línies monofàsiques/trifàsiques. 

 

Instal·lació de distribució: per a l’obtenció de la intensitat admissible s’ha considerat: 

 L’alimentació es soterrada en tub amb F.C: = 0,8 (factor de correcció) si les tres 

fases estan a l’interior d’un únic  tub o 0,9 si cada fase està en tubs diferents. 

 Els cables són unipolars. 

 En el cas d’existir varis circuits en paral·lel, el seus conductors seran d’iguals 

característiques i aniran en diferents tubs. D’acord a l’apartat 3.1.3 de la ITC-BT-

07, en agrupacions de tubs, el factor de reducció dependrà del tipus d’agrupació i 

haurà de ser estudiat individualment. 

 

Instal·lació interior: per a l’obtenció de la intensitat admissible s’han considerat: 

 Els mètodes d’instal·lació dels conductors: 

a) Fixats a la paret, sostre o sòl; en tub o canal (mètode B). 

b) En safata (mètode E i F si és perforada o C si no és perforada). 

c) Directament soterrats o soterrats en tub (mètode D). 

d) En edificis d’ús no industrial, per a instal·lacions comunes, encastats en 

murs o fixats a la paret (mètode A i B respectivament). 
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 Els factors de correccions: 

o Per als mètodes d’instal·lacions A, B, C, E i F s’haurà de tenir en compte la 

taula simplificada donada en la UNE 20460-5-523:2004 en funció de la 

naturalesa de l’aïllament i la Tamb. Únicament és necessari el factor de 

correcció per agrupament. 

o Per al mètode d’instal·lació D, s’haurà de tenir en compte la taula donada 

en la UNE 20460-5-523:2004. Serà necessari corregir la intensitat en 

funció de: 

1) Agrupament de cables i/o tubs. 

2) Profunditat de la instal·lació. 

3) Canvi de Tª i/o conductivitat tèrmica del terreny (no considerat). 

 

Les condicions estàndard per al cablejat en instal·lacions interiors, segons UNE 20460-5-

523.2.2:2004: 

 Per a conductors aïllats i cables a l’aire: 30 ºC. 

 Per a cables soterrats directament o en conductes: 20 ºC 

 

Per garantir un correcte funcionament s’ha considerat: 

 Per a conductors aïllats i cables a l’aire: 40 ºC. 

 Per a cables soterrats directament o en conductes: 20 ºC 

 

Les taules a aplicar es mostren a continuació. 
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A) Intensitats màximes admissibles: 

INTENSITATS ADMISSIBLES EN AMPERS A L’AIRE (40ºC) PER A INSTALACIONS INTERIORS O RECEPTORES 

Número de conductors amb càrrega i naturalesa de l’aïllament 

A1     PVC3 PVC2   XLPE3 XLPE2             

A2   PVC3 PVC2   XLPE3 XLPE2               

B1         PVC3 PVC2   XLPE3   XLPE2       

B2       PVC3 PVC2   XLPE3 XLPE2           

C           PVC3   PVC2 XLPE3   XLPE2     

D*                           

E             PVC3   PVC2 XLPE3   XLPE2   

F               PVC3   PVC2 XLPE3   XLPE2

mm2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,5 11 11,5 13 13,5 15 16 16,5 19 20 21 24 - 

2,5 15 16 17,5 18,5 21 22 23 26 26,5 29 33 - 

4 20 21 23 24 27 30 31 34 36 38 45 - 

6 25 27 30 32 36 37 40 44 46 49 57 - 

10 34 37 40 44 50 52 54 60 65 68 76 - 

16 45 49 54 59 66 70 73 81 87 91 105 - 

25 59 64 70 77 84 88 95 103 110 116 123 140 

35 - 77 86 96 104 110 119 127 137 144 154 174 

50 - 94 103 117 125 133 145 155 167 175 188 210 

70 - - - 149 160 171 185 199 214 224 244 269 

95 - - - 180 194 207 224 241 259 271 296 327 

120 - - - 208 225 240 260 280 301 314 348 380 

150 - - - 236 260 278 299 322 343 363 404 438 

C
o

u
re

 

185 - - - 268 297 317 341 368 391 415 464 500 
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 240 - - - 315 350 374 401 435 468 490 552 590 

Taula 7. Intensitat admissible en funció del mètode d’instal·lació, número i aïllament dels conductors. 

 

Per al mètode D, a Tª ambient del terreny 25 ºC, la taula d’aplicació és la següent: 

Secció 

mm2 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

PVC2 20,5 27,5 36 44 59 76 98 118 140 173 205 233 264 296 342 387

PVC3 17 22,5 29 37 49 63 81 97 115 143 170 192 218 245 282 319

XLPE2 24,5 32,5 42 53 70 91 116 140 166 204 241 275 311 348 402 455

C
o

u
re

 

XLPE3 21 27,5 35 44 58 75 96 117 138 170 202 230 260 291 336 380

Taula 8. Intensitat admissible en funció de la secció, número i aïllament dels conductors. 

 

 

Intensitat màxima admissible per a cables amb conductors de coure (Aïllament RV/RZ), en XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ SOTERRADA 

Secció nominal   (mm2) Una terna de cables unipolars Un cable tripolar o tetrapolar 

6 72 66 

10 96 88 

16 125 115 

25 160 150 

35 190 180 

50 230 215 

70 280 260 

95 335 310 

120 380 355 

150 425 400 

185 480 450 

240 550 520 

Taula 9. Intensitat màxima admissible en xarxa de distribució soterrada. 
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Intensitat màxima admissible en ampers per a cables aïllats amb conductors de coure (Aïllament 

RV/RZ), instal·lats a l’aire en galeries ventilades (temperatura 40º) en XARXA DE 

DISTRIBUCIÓ 

Secció nominal 
mm2 

Una terna de cables unipolars 
(Aïllament RV/RZ) 

Un cable tripolar o tetrapolars 
(Aïllament RV/Rz) 

2,5 26 25 
4 35 34 
6 46 44 

10 64 61 
16 86 82 
25 120 110 
35 145 135 
50 180 165 
70 230 210 
95 285 260 

120 335 300 
150 385 350 
185 450 400 
240 535 475 

Taula 10. Intensitat màxima admissible en xarxa de distribució (galeries ventilades). 
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B) Correcció per temperatura: 

Factor de correcció en funció de la Tª ambient, naturalesa de l’aïllament i del tipus d’instal·lació  

segons UNE 20460-5-523:2004 (Nov) i UNE 20435 

Tipus d’instal·lació 

RECEPTORA O D’ INTERIOR DISTRIBUCIÓ 

Tipus A, B, C, E y F Tipus D (soterrada) 

TEMPERATURA AIRE 

AMBIENT O TERRENY (en ºC) 

(segons correspongui) XLPE o EPR PVC XLPE o EPR PVC 

Aèria 

 (i en Galeries) 
Soterrada 

10 1,26 1,4 1,11 1,16 1,27 11 

15 1,23 1,34 1,08 1,11 1,22 1,07 

20 1,19 1,29 1,05 1,06 1,18 1,04 

25 1,14 1,22 1 1 1,14 1 

30 1,1 1,15 0,97 0,94 1,1 0,96 

35 1,05 1,08 0,93 0,88 1,05 0,92 

40 1 1 0,85 0,81 1 0,88 

45 0,96 0,91 0,83 0,75 0,95 0,83 

50 0,9 0,82 0,79 0,66 0,9 0,78 

55 0,83 0,7 0,74 0,58 0,84 - 

60 0,78 0,57 0,68 0,47 0,77 - 

65 - - 0,62 - - - 

70 - - 0,55 - - - 

75 - - 0,48 - - - 

80 - - 0,39 - - - 

Taula 11. Factor de correcció en funció de la temperatura. 
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C) Factor de correcció per agrupament: 

Factor de correcció per agrupament per a INSTALACIONS INTERIORS O RECEPTORES 

Número de circuits o cables multiconductors 

Disposició 

1 2 3 4 6 9 12 16 20 

Encastast 1,00 0,80 0,70 0,70 0,55 0,50 0,45 0,40 0,40

Capa única sobre els murs o sòls o safates no perforades 1,00 0,85 0,80 0,75 0,70 0,70 - - - 

Capa única en el sostre 0,95 0,80 0,70 0,70 0,65 0,60 - - - 

Capa única sobre safates perforades horitzontals o verticals 1,00 0,90 0,80 0,75 0,75 0,70 - - - 

Capa única sobre escales de cables, abraçadores, etc. 1,00 0,85 0,80 0,80 0,80 0,80 - - - 

Taula 12. Factor de correcció per agrupament en instal·lacions interiors. 

 

Factor de reducció per agrupament de varis circuits per a cables  

en INSTALACIONS INTERIORS O RECEPTORES soterrades (Tipus D) 

Distància entre cables (1) o conductors (2) y (3) 

Nul (en contacte)  1 Ø de cable 0,125 m 0,25 m 0,5 m 1 m 
Nº  

Circuits 

(1) (2) (3) (1) (2)* (3)* (1) (2)* (3)* (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)* (2) (3) 

2 0,75 0,85 0,80 0,80 0,85 0,80 0,85 0,85 0,85 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,90 0,95 0,95 0,95

3 0,65 0,75 0,70 0,70 0,75 0,70 0,75 0,80 0,75 0,80 0,85 0,80 0,85 0,90 0,85 0,90 0,95 0,90

4 0,60 0,70 0,65 0,60 0,70 0,65 0,70 0,75 0,70 0,75 0,80 0,75 0,85 0,85 0,80 0,90 0,90 0,90

5 0,55 0,65 0,60 0,55 0,70 0,60 0,65 0,75 0,65 0,70 0,80 0,70 0,80 0,85 0,80 0,90 0,90 0,90

6 0,50 0,60 0,60 0,55 0,65 0,60 0,60 0,70 0,65 0,70 0,80 0,70 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90

(1) Cables directament soterrats. 

(2) Cables multiconductors en conductes, 1 cable per conducte. 

(3) Cables unipolars en conductes, 1 cable per conducte. 

* Valors de la columna obtinguts per extrapolació 
 
 
 
 
 
 

Taula 13. Factor de correcció per agrupament en instal·lacions interiors soterrats. 
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Taula 14. Factor de correcció per agrupacions de cables en xarxa de distribució soterrada. 

 

FACTORS DE REDUCCIÓ PER AGRUPAMIENT PER A CABLES INSTAL·LATS EN SAFATA A L’AIRE

NÚM. DE CIRCUITS 

 
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 

NÚM. DE 
SAFATES 

1 2 3 4 5 6 9 

1 1,00 0,88 0,82 0,79 --- 0,76 0,73

2 1,00 0,87 0,80 0,77 --- 0,73 0,68
Cables en 
contacte 

3 1,00 0,86 0,79 0,76 --- 0,71 0,66

1 1,00 1,00 0,98 0,95 --- 0,91 --- 

2 1,00 0,99 0,96 0,92 --- 0,87 --- 

Safates perforades (nota 3) 
(Instal·lació de referència 

31) 

Cables separats 

3 1,00 0,98 0,95 0,91 --- 0,85 --- 

1 1,00 0,88 0,82 0,78 --- 0,73 0,72
Cables en 
contacte 

2 1,00 0,88 0,81 0,76 --- 0,71 0,70

1 1,00 0,91 0,89 0,88 --- 0,87 --- 

Safates verticals perforades 
(nota 4) (Instal·lació de 

referència 31) 

Cables separats 

2 1,00 0,91 0,88 0,87 --- 0,85 --- 

1 1,00 0,87 0,82 0,80 --- 0,79 0,78

2 1,00 0,86 0,80 0,78 --- 0,76 0,73
Cables en 
contacte 

3 1,00 0,85 0,79 0,76 --- 0,73 0,70

Factor de correcció per a agrupacions de cables trifàsics o ternes de cables unipolars  

agrupats sota  terra en XARXES DE DISTRIBUCIÓ subterrània 

 

Número de cables o ternes de la rasa Separació entre 

 els cables o ternes 2 3 4 5 6 8 10 12 

D = 0 (en contacte) 0,80 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 

d=0,07 m 0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 

d=0,10 m 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,53 

d=0,15 m 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57 

d=0,20 m 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60 

d=0,25 m 0,89 0,80 0,76 0,72 0,70 0,66 0,64 0,62 
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FACTORS DE REDUCCIÓ PER AGRUPAMIENT PER A CABLES INSTAL·LATS EN SAFATA A L’AIRE

NÚM. DE CIRCUITS 

 
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 

NÚM. DE 
SAFATES 

1 2 3 4 5 6 9 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 --- 1,00 --- 

2 1,00 0,99 0,98 0,97 --- 0,96 --- 

  

Cables separats 

3 1,00 0,98 0,97 0,96 --- 0,93 --- 

1 0,98 0,91 0,87 

2 0,96 0,87 0,81 
Safates perforades (nota 3) 
(Instal·lació de referència 

31) 

Cables en 
contacte (1 

capa) 

3 0,95 0,85 0,78 

1 0,96 0,86 --- Safates perforades verticals 
(nota 4) (Instal·lació de 

referència 31) 

Cables en 
contacte (1 

capa) 2 0,95 0,84 --- 

1 1,00 0,97 0,96 

2 0,98 0,93 0,89 

Escales de cables, 
abraçadors, etc. (nota 3) 

(Instal·lacions de referència 
32, 33 y 34) 

Cables en 
contacte (1 

capa) 

3 0,97 0,90 0,86 

1 1,00 0,98 0,96 

2 0,97 0,93 0,89 
Safates perforades (nota 3) 
(Instal·lació de  referència 

31) 

Cables separats 
(portell) 

3 0,96 0,92 0,86 

1 1,00 0,91 0,89 Safates perforades verticals 
(nota 4) (Instal·lació de 

referència 31) 

Cables separats 
(portell) 

2 1,00 0,90 0,86 

1 1,00 1,00 1,00 

2 0,97 0,95 0,93 

 

C
ab

le
s 

U
n

ip
o

la
rs

 (
M

èt
o

d
e 

F
) 

Escales de cables, 
abraçadors, etc. (nota 3) 

(Instal·lacions de referència 
32, 33 y 34) 

 

 

Cables separats 
(portell) 

 

 

 

 3 0,96 0,94 0,94 

(N.D.) 

1 1,00 0,90 0,80 0,80 --- 0,75 0,75

2 1,00 0,85 0,80 0,75 --- 0,75 0,70Contigus 

3 1,00 0,85 0,80 0,75 --- 0,70 0,65

1 1,00 1,00 1,00 0,95 --- 0,90 --- 

2 1,00 1,00 0,95 0,90 --- 0,85 --- 

X
A

R
X

A
 D

E
 D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
 

su
b

te
rr

àn
ia

 e
n

 g
al

er
ie

s 

C
ab

le
s 

M
u

lt
ic

o
n

d
u

ct
o

rs
 

Safates perforades (nota 3) 

Espaiats 

3 1,00 1,00 0,95 0,90 --- 0,85 --- 
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FACTORS DE REDUCCIÓ PER AGRUPAMIENT PER A CABLES INSTAL·LATS EN SAFATA A L’AIRE

NÚM. DE CIRCUITS 

 
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 

NÚM. DE 
SAFATES 

1 2 3 4 5 6 9 

1 1,00 0,90 0,80 0,75 --- 0,75 0,70
Contigus 

2 1,00 0,90 0,80 0,75 --- 0,70 0,70

1 1,00 0,90 0,90 0,90 --- 0,85 --- 

Safates verticals perforades 
(nota 4) 

Espaiats 

2 1,00 0,90 0,90 0,85 --- 0,85 --- 

1 1,00 0,85 0,80 0,80 --- 0,80 0,80

2 1,00 0,85 0,80 0,80 --- 0,75 0,75Contigus 

3 1,00 0,85 0,80 0,75 --- 0,75 0,70

1 1,00 1,00 1,00 1,00 --- 1,00 --- 

2 1,00 1,00 1,00 0,95 --- 0,95 --- 

 

Safates, escales, suports, 
etc. (nota 3) 

Espaiats 

3 1,00 1,00 0,95 0,95 --- 0,75 --- 

1 0,95 0,90 0,85 

2 0,95 0,85 0,80 Safates perforades (nota 3)  
Ternes en 

contacte en 
capa horitzontal 

3 --- 0,85 0,80 

1 0,95 0,85 --- 
Safates perforades verticals 

(nota 4)  

Ternes en 
contacte en 
capa vertical 2 0,90 0,85 --- 

1 1,00 0,95 0,95 

2 0,95 0,90 0,90 
Safates, escales, suports, 

etc        (nota 3) 

Ternes en 
contacte en 

capa horitzontal 

3 0,95 0,90 0,85 

1 1,00 1,00 0,95 

2 0,95 0,95 0,90 Safates perforades (nota 3) 
Ternes 

separades > 2 D

3 0,95 0,90 0,85 

1 1,00 0,90 0,90 
Safates perforades verticals 

(nota 4)  
Ternes 

separades > 2 D
2 1,00 0,90 0,85 

1 1,00 1,00 1,00 

2 0,95 0,95 0,95 

 

C
ab

le
s 

U
n

ip
o

la
rs

  

Safates, escales, suports, 
etc. (nota 3) 

Ternes 
separades > 2 D

3 0,95 0,95 0,90 

(N.D.) 

NOTES: 
(1) Els factors s’apliquen a capes úniques de cables (o triangles) però no es pot aplicar a cables 

disposats en varies capes en contacte. Els valors per a aquests casos poden ser sensiblement 
inferiors y hauran de ser determinats por un mètode apropiat. 

(2) Per a circuits que inclouen varis cables en paral·lel per fase és millor que cada grup de tres 
conductors sigui considerat com a un circuit per a l’aplicació d’aquesta taula. 
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(3) Els valors estan indicats per a una distància vertical entre safates de 300 mm. Per a distàncies més 
petites, és millor reduir els factors. 

(4) Els valores estan indicats per a una distància horitzontal entre safates de 225 mm, amb les safates 
muntades esquena contra esquena i al menys a 20 mm entre la safata i el mur. Per a distàncies més 
petites, és millor reduir els factors. 

(N.D.) Valors no definits en UNE 20460-5,523 (xarxes interiors) o UNE 20435 
(xarxes de distribució). 

Taula 15. Factors de reducció per agrupament de cables instal·lats en safata a l’aire. 

 

D) Factor de correcció per profunditat i conductivitat tèrmica del terreny: 

Factor de correcció en funció de la resistivitat tèrmica del terreny per a XARXES INTERIORS O RECEPTORES I 

DE DISTRIBUCIÓ segons UNE 20460-5-523:2004 (Nov) i UNE 20435 

Resistivitat tèrmica del terreny Kw/m 

Tipus d’instal·lació 0,8 0,85 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,65 2 2,5 2,8 3 

Xarxa interior o receptora 
1,3 

(1) 

1,25 

(1) 

1,22 

(1) 

1,1

8 

1,15 

(1) 

1,13 

(1) 

1,11 

(1) 

1,1

0 

1,08 

(1) 

1,0

5 
1 

0,98 

(1) 
0,96 

Xarxa de distribució (cable 

unipolar) 
1,09 1,06 1,04 1 0,96 0,93 0,87 

0,8

5 

(1) 

0,81
0,7

5 

0,6

8 
0,66 

0,65 

(1) 

Xarxa de distribució (cable 

tripolar) 
1,07 1,05 1,03 1 0,97 0,94 0,89 

0,8

7 

(1) 

0,84
0,7

8 

0,7

1 
0,69 

0,68 

(1) 

(1) Valors obtinguts per extrapolació 

Taula 16. Factor de correcció per resistivitat del terreny en xarxes interiors i de distribució. 

 

Factor de correcció per a cables soterrats a distintes profunditats  

per a XARXES DE DISTRIBUCIÓ subterrània 

Profunditat (m) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,5 2 

Factor Correcció 1,03 1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93 0,91 

Taula 17. Factor de correcció per profunditat de les xarxes de distribució. 

 

6.3. Càlcul de les proteccions 

La intensitat nominal dels interruptors automàtics o relés magnètics apareix en la taula 

de càlcul dels conductors. 
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El càlcul ha estat obtingut a partir de les expressions de trifàsic entre fases o 

monofàsic a terra. També, es valida l’expressió de la Guía del REBT publicada pel 

Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

Icc=0,8·U/R 

 

on, 

R=·l/S 

Aquesta última expressió part de les següents hipòtesis: 

 Es desconeix la impedància del circuit d’alimentació (distribució, transformador, 

escomesa,..etc) 

 S’admet que en el cas de curtcircuit, la tensió a l’inici de les instal·lacions és el 

80 % de la nominal. 

- Es considera despreciable  la inductància dels cables. 

- R serà la suma de les resistències dels conductors entre la Caixa General de 

Protecció i el punt on es calcula el curtcircuit, QGD. 

- Per al càlcul de R es considera que els conductors estan a 20 ªC per a obtenir la 

resistència màxima. 

 

6.3.1 Poder de tall de l’interruptor general 

La potència de curtcircuit de l’interruptor general és igual que la del transformador i per 

tant, s’està del costat de la seguretat. 

 

6.3.2 Poder de corte de interruptores de circuitos interiores 

La potència de curtcircuit dels circuits interiors, s’estima, a priori en 4,5 kA per a 

l’enllumenat, 6 kA per a força i 10/16 kA per a receptors de potència major de 15/50 

kW respectivament. 

 

6.4. Càlcul de la xarxa general de terres de la planta 

La xarxa de terres de la Planta s’ha projectat en base als següents elements: 

- Piques d’acer courejat de 2,00 m de longitud. 
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- Cable de coure nu de 50 mm2 de secció i de 35 mm2 de secció. 

- Sensibilitat dels interruptors de protecció diferencial de la instal·lació 300 mA. 

 

Per al projecte de la xarxa de terres s’ha considerat el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. Instrucció ITC-BT-18, “Posta a Terres” i per als càlculs, el epígraf 9, “Resistència 

de terra”, en el que es donen, en les taules 4 (3) i 5 respectivament, als valors mitjos de 

resistivitat del terreny i de la resistència de terra per a diversos elèctrodes. 

 

TAULA II. Valor mig de la resistivitat del terreny. 

Naturalesa del terreny Valor mig de la resistivitat ohm·m 

Terrenys cultivables i fèrtils, terraplens compactes y humits 50 

Terraplens cultivables poc fèrtils, terraplens 500 

Sòls pedregosos nus, sorres seques permeables 3.000 

Taula 18. Valor de la resistivitat del terreny. 

 

TAULA III. Resistència de terra de diversos elèctrodes. 

Elèctrode Resistència de terra en ohmios 

Placa enterrada 
R

P
 0 8,


 

Pica vertical 

L
R


  

Conductor soterrat horisontalment 
R

L


2
 

Taula 19. Resistència de terra dels diversos elèctrodes. 

 

On, 

 = resistivitat del terreny en ohms.m 

P = perímetre de la placa en m 

L = longitud de la pica (L1) o del conductor (L2) en m 
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n = número de piques 

 

Aplicant les taules anteriors s’obté: 

Resistència de las piques: 

Es considera una pica (n=1) 

Ohm
m

mohm

L
nR 200

00,2

·500

1
·1 


 

 

Resistència del cable aprox.: 

a) EDAR (cable disposat en “quasi - perimetralment” a l’EDAR) 

 

Ohm
m

mohmx

L
R 70,3

270

·5002

2

·2
2 


 

b) Edifici: 

Ohm
m

mohmx

L
R 09,9

110

·5002

2

·2
2 


 

 

La resistència equivalent de dos resistències en paral·lel és: 

2R1R

2Rx1R
qRe


  

Per tant, s’obté: 

 

EDAR: 

Ohm
x

q 63,3
70,3200

70,3200
Re 


  

 

Edifici: 

Ohm
x

q 69,8
09,9200

09,9200
Re 
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La tensió a la que estaran sotmeses les masses metàl·liques en cas de defecte serà: 

U = Is x Req 

 

On, 

U  =tensió en volts 

Is =intensitat màxima de defecte a terra o sensibilitat de la protecció diferencial (A) 

Req=resistència equivalent de la xarxa de terres, en ohms. 

 

Aplicant: 

EDAR: 

 U = 0,3 A x 3,63 Ohm = 1,08 V 

 U = 0,5A x 3,63 Ohm.=  1,81 V (en ID principal) 

 

Edifici: 

 U = 0,03 A x 8,69 Ohm = 0,26 V 

 

Com es pot veure, aquesta tensió es perfectament admissible i no constitueix perill per a 

les persones, essent molt inferior a 24 V, admissible pel REBT. 

Sí, com és el cas, es disposen més piques i més conductors d’unió, estaria la 

comprovació del costat de la seguretat per constituir aquesta xarxa de PAT un sistema de 

menys resistència que el calculat anteriorment. 

 

6.5. Resultats del càlcul 

A continuació, es mostren les taules amb els resultats del càlcul de la instal·lació de 

baixa tensió de l’EDAR de Botarell. 
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A Alimentació Triàsica. 

Ac Alimentació. Bateria condensadors  trifàsics

B Arrencada directa 

C Arrencada directa amb inversors de gir 

D Arrencada amb variador 

E Arrencada amb arrencador progressiu. 

F Arrencada amb E-T 

G Arrencada directa amb 2 velocitats. 

Aa Làmpada de descàrrega 

I Instrumentació 

Taula 20. Tipus d’arrencades per als diferents equips elèctrics de l’EDAR. 
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APÈNDIX 1. CÀLCULS ELÈCTRICS DE L'EDAR
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Coef. Major

Utilització
Alim. 
Tipus

Comand. 
"in situ"

Tipus 
comandament

Sonda Inst. Func. Resv. Simult. Utilitzac. Instal. Simult. Consum. Tipus
Secc. 

(mm2)

Mot. = 1,25 I  
Cond. = 1,5 I  
Resta = 1,15 I

Qsimult. Qconsum.

Línia de CT a QGD 124.888 1 1 - 1,00 0,90 124,89 124,89 112,40 200,29 1,00 0,90 Soterrat Cu 56 XLPE 1,00 520 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 240 400 T 50 0,29 0,29 250,36 400 60,49 54,44

Línia d'alimentació del grup elèctrogen a QGD 70.400 1 1 - 1,00 1,00 70,40 70,40 70,40 127,02 1,00 0,80 D Cu 56 XLPE 1,00 230 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 120 400 T 24 0,16 0,16 158,77 200 52,80 52,80

ENLLUMENAT I ALTRES USOS

Línia d'alimentació a quadres d'enllumenat 33.917 1 1 - 1,00 0,90 33,92 33,92 30,53 54,39 1,00 0,90 A2 Cu 56 XLPE 1,00 77,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3,5 x 25 400 T 5 0,08 0,37 62,55 63 16,43 14,78

QUADRE D'ENLLUMENAT Q1

Línia d'alimentació Q1 A 7.350 1 1 - 1,00 0,85 7,35 7,35 6,25 11,79 1,00 0,90 A2 Cu 56 XLPE 1,00 32,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 50 0,68 0,97 13,56 25 3,56 3,03

Sala recepció A 130 1 1 - 1,00 0,75 0,14 0,14 0,10 0,66 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 13,0 1 HV07-K 3 x 1,5 230 M 8 0,05 0,34 0,76 10 0,07 0,05

Sala d'explotació i control A 259 1 1 - 1,00 0,75 0,27 0,27 0,20 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 12 0,09 0,38 1,51 10 0,13 0,10

Sala de magatzem A 259 1 1 - 1,00 0,75 0,27 0,27 0,20 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 17 0,13 0,42 1,51 10 0,13 0,10

Sala de grup electrogen A 259 1 1 - 1,00 0,50 0,27 0,27 0,14 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 22 0,16 0,45 1,51 10 0,13 0,07

Vestuari A 389 1 1 - 1,00 0,75 0,41 0,41 0,31 1,98 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 18 0,20 0,49 2,27 10 0,20 0,15

Emergència A 54 1 1 - 1,00 1,00 0,06 0,06 0,06 0,27 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 41 0,06 0,35 0,32 10 0,03 0,03

Presses de corrent monofàsica 1 A 3.000 1 1 - 1,00 0,75 3,16 3,16 2,37 15,26 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 30,0 1 HV07-K 3 x 6 230 M 24 0,85 1,14 17,54 25 1,53 1,15

Presses de corrent monofàsica 2 A 3.000 1 1 - 1,00 0,75 3,16 3,16 2,37 15,26 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 30,0 1 HV07-K 3 x 6 230 M 18 0,64 0,93 17,54 25 1,53 1,15

QUADRE D'ENLLUMENAT Q2

Línia d'alimentació Q2 A 21.047 1 1 - 1,00 0,95 21,05 21,05 19,99 33,75 1,00 0,90 A2 Cu 56 XLPE 1,00 59,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 16 400 T 30 0,44 0,73 38,82 50 10,19 9,68

Sala de pretractament 1 A 2.430 1 1 - 1,00 1,00 2,56 2,56 2,56 12,36 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,80 24,0 2 HV07-K 3 x 6 230 M 52 1,50 1,79 14,21 20 1,24 1,24

Sala de pretractament 2 A 1.215 1 1 - 1,00 1,00 1,28 1,28 1,28 6,18 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,80 18,4 2 HV07-K 3 x 4 230 M 38 0,82 1,11 7,11 16 0,62 0,62

Enllumenat exterior de l'edifici A 680 1 1 - 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,15 0,95 0,90 B2 Cu 56 XLPE 1,00 31,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 5 x 4 400 T 62 0,12 0,41 1,32 10 0,35 0,35

Enllumenat exterior planta A 1.700 1 1 - 1,00 0,85 1,79 1,79 1,52 2,87 0,95 0,90 D Cu 56 XLPE 1,00 44,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 223 0,74 1,03 3,30 10 0,87 0,74

Emergència A 22 1 1 - 1,00 1,00 0,02 0,02 0,02 0,11 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 13,0 1 HV07-K 3 x 1,5 230 M 12 0,01 0,30 0,13 10 0,01 0,01

Presses de corrent trifàsica edifici 1 A 7.500 1 1 - 1,00 0,50 7,89 7,89 3,95 12,66 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 27,0 1 HV07-K 5 x 6 400 T 92 1,35 1,64 14,56 20 3,82 1,91

Presses de corrent trifàsica edifici 2 A 7.500 1 1 - 1,00 0,50 7,89 7,89 3,95 12,66 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 27,0 1 HV07-K 5 x 6 400 T 92 1,35 1,64 14,56 20 3,82 1,91

QUADRE D'ENLLUMENAT Q3

Línia d'alimentació Q3 A 5.520 1 1 - 1,00 0,95 5,52 5,52 5,24 8,85 1,00 0,90 A2 Cu 56 XLPE 1,00 32,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 5 0,05 0,34 10,18 20 2,67 2,54

Sala de quadres elèctrics A 259 1 1 - 1,00 1,00 0,27 0,27 0,27 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,80 14,0 2 HV07-K 3 x 2,5 230 M 8 0,06 0,35 1,51 10 0,13 0,13

Sala de control deshidratació A 259 1 1 - 1,00 1,00 0,27 0,27 0,27 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,80 14,0 2 HV07-K 3 x 2,5 230 M 10 0,07 0,36 1,51 10 0,13 0,13

Sala de deshidratació de fangs A 518 1 1 - 1,00 1,00 0,55 0,55 0,55 2,63 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 13,0 1 HV07-K 3 x 1,5 230 M 22 0,54 0,83 3,03 10 0,26 0,26

Sala d'aeració i desodorització A 2.430 1 1 - 1,00 1,00 2,56 2,56 2,56 12,36 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 30,0 1 HV07-K 3 x 6 230 M 30 0,86 1,15 14,21 20 1,24 1,24

Emergencia A 54 1 1 - 1,00 1,00 0,06 0,06 0,06 0,27 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 13,0 1 HV07-K 3 x 1,5 230 M 29 0,07 0,36 0,32 10 0,03 0,03

Pressa de corrent monofàsica 1 A 2.000 1 1 - 1,00 0,30 2,11 2,11 0,63 10,17 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 23,0 1 HV07-K 3 x 4 230 M 48 1,71 2,00 11,70 16 1,02 0,31

Pressa de corrent monofàsica 2 A 2.000 1 1 - 1,00 0,30 2,11 2,11 0,63 10,17 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 23,0 1 HV07-K 3 x 4 230 M 48 1,71 2,00 11,70 16 1,02 0,31

U (%) 
(Acum.)

Aïllam.
Coef. 
Agrup.

Circ.en 
//
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Tensió (V)
U (%) 
(Parcial)

EDAR BOTARELL               (400-230 V, 50 Hz)
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Coef. Major

Utilització
Alim. 
Tipus

Comand. 
"in situ"

Tipus 
comandament

Sonda Inst. Func. Resv. Simult. Utilitzac. Instal. Simult. Consum. Tipus
Secc. 

(mm2)

Mot. = 1,25 I  
Cond. = 1,5 I  
Resta = 1,15 I

Qsimult. Qconsum.

ARRIBADA D'AIGUA BRUTA

Reixa automàtica de sòlids gruixos B SI M-A 736 1 1 - 1,00 0,85 1,29 1,29 1,10 3,01 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,60 13,2 5 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 41 0,24 0,53 3,76 10 1,63 1,39

Grup motobomba aigua bruta B SI M-A 4 2.200 2 1 1 1,00 0,85 6,03 3,01 2,56 5,44 0,73 0,80 B Cu 56 XLPE 0,60 18,0 5 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 4 400 T 66 0,14 0,43 6,80 16 1,13 0,96

Grup motobomba aigua bruta. Variador D SI M-A 2 2.200 1 1 - 1,00 0,85 3,01 3,01 2,56 5,44 0,73 0,80 B Cu 56 XLPE 0,60 18,0 5 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 4 400 T 33 0,28 0,57 6,80 16 2,26 1,92

PRETRACTAMENT

Tamís sòlids B SI M-A 2 370 1 1 - 1,00 0,85 0,65 0,65 0,55 1,51 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,60 13,2 5 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 30 0,09 0,38 1,89 10 0,82 0,70

Cargol transportador B SI M-A 750 1 1 - 1,00 0,85 1,32 1,32 1,12 3,06 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 27 0,16 0,45 3,83 10 1,67 1,42

Cargol transportador horitzontal B SI M-A 370 1 1 - 1,00 0,85 0,65 0,65 0,55 1,51 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 28 0,08 0,37 1,89 10 0,82 0,70

Cargol extractor de sorres B SI M-A 550 1 1 - 1,00 0,85 0,96 0,96 0,82 2,25 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 28 0,12 0,41 2,81 10 1,22 1,04

Mecanisme escombrador de greixos B NO - 110 1 1 - 1,00 0,85 0,19 0,19 0,16 0,45 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 27 0,02 0,31 0,56 10 0,24 0,21

Cargol classificador de sorres B SI M-A 370 1 1 - 1,00 0,85 0,65 0,65 0,55 1,51 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 27 0,08 0,37 1,89 10 0,82 0,70

Mecanisme concentrador de greixos B NO - 180 1 1 - 1,00 0,85 0,32 0,32 0,27 0,74 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 26 0,04 0,33 0,92 10 0,40 0,34

Bufant desgreixador G SI M1-M2-A 4.400 1 1 - 1,00 0,85 5,18 5,18 4,40 8,79 0,85 0,85 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 25 0,58 0,87 10,99 25 3,21 2,73

Pont grua. Motor d'elevació A SI Propi 4.500 1 1 - 1,00 0,85 5,29 5,29 4,50 10,92 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,70 25,2 3 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 4 400 T 60 0,89 1,18 13,65 20 5,40 4,59

Pont grua. Motor de traslació del carro A SI Propi 450 1 1 - 1,00 0,85 0,53 0,53 0,45 1,09 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,70 18,6 3 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 60 0,14 0,43 1,36 10 0,54 0,46

Pont grua. Motor de traslació del pont A SI Propi 900 1 1 - 1,00 0,85 1,06 1,06 0,90 2,18 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,70 18,6 3 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 60 0,28 0,57 2,73 10 1,08 0,92

Polispast. Motor d'elevació A SI Propi 1.500 1 1 - 1,00 0,85 1,76 1,76 1,50 3,64 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,80 21,2 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 40 0,32 0,61 4,55 10 1,80 1,53

Polispast. Motor de traslació del carro A SI Propi 450 1 1 - 1,00 0,85 0,53 0,53 0,45 1,09 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,80 21,2 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 40 0,09 0,38 1,36 10 0,54 0,46

Ventilador extractor. Sala soplants B SI M-A 2 400 2 2 - 1,00 0,85 1,40 1,40 1,19 1,63 0,57 0,62 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 66 0,10 0,39 2,04 10 0,89 0,75

TRACTAMENT BIOLÒGIC

Agitador de cambra mescla B SI M-A 2.200 1 1 - 1,00 0,85 2,75 2,75 2,34 4,96 0,80 0,80 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 45 0,55 0,84 6,20 16 2,06 1,75

Agitador submergible reactor B SI M-A 1.400 1 1 - 1,00 0,85 1,79 1,79 1,53 2,98 0,78 0,87 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 55 0,44 0,73 3,72 10 1,02 0,86

Grup motobomba buidat reactor B SI M-A 2.200 2 2 - 1,00 0,85 6,00 6,00 5,10 5,55 0,73 0,78 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 120 0,80 1,09 6,94 16 2,41 2,05

Grup motobomba recirculació fangs B SI M-A 1.300 1 - 1 1,00 0,85 1,90 0,00 0,00 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 75 0,00 0,29 4,51 10 0,00 0,00

Grup motobomba recirculació fangs. Variador D SI M-A 2 1.300 1 1 - 1,00 0,85 1,90 1,90 1,62 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 75 0,64 0,93 4,51 10 1,63 1,38

Grup motobomba fangs excès B SI M-A 2 1.300 2 1 1 1,00 0,85 3,80 1,90 1,62 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 160 0,34 0,63 4,51 10 0,81 0,69

Grup motobomba greixos B SI M-A 2 1.300 1 1 - 1,00 0,85 1,90 1,90 1,62 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,80 22,0 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 105 0,89 1,18 4,51 10 1,63 1,38

Agitador de greixos i espumes B SI M-A 1.300 1 1 - 1,00 0,85 1,90 1,90 1,62 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,80 22,0 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 105 0,89 1,18 4,51 10 1,63 1,38

Pont decantador B SI M-A 184 1 1 - 1,00 0,85 0,32 0,32 0,27 0,75 0,57 0,62 D Cu 56 XLPE 1,00 27,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 107 0,15 0,44 0,94 10 0,41 0,35

Bufant reactor biològic E SI M-A 11.000 3 2 1 1,00 0,85 42,96 28,64 24,35 24,32 0,77 0,85 E Cu 56 XLPE 0,70 60,9 3 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 16 400 T 105 0,23 0,52 30,40 50 5,92 5,03

Bomba dosificadora de Cl3Fe. B SI M-A 120 2 1 1 1,00 0,85 0,42 0,21 0,18 0,49 0,57 0,62 B2 Cu 56 XLPE 1,00 22,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 32 0,01 0,30 0,61 10 0,13 0,11

Poles

Bateria de condensadors

L (m)
U (%) 
(Parcial)

U (%) 
(Acum.)

Calibre 
Protecció  In

Circ.en 
//

CABLE

Tensió (V)
Mon (M); 
Bif (B); 
Trif. (T)

RECEPTORS Comandament i control

Potència 
unitaria (W)

Unitats Coeficients Potència Total (KW)

IN (A)
 cos

EDAR BOTARELL               (400-230 V, 50 Hz)

Tipus inst. Al/Cu Aïllam.
Coef. 
Agrup.

I. màx. 
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Coef. Major

Utilització
Alim. 
Tipus

Comand. 
"in situ"

Tipus 
comandament

Sonda Inst. Func. Resv. Simult. Utilitzac. Instal. Simult. Consum. Tipus
Secc. 

(mm2)

Mot. = 1,25 I  
Cond. = 1,5 I  
Resta = 1,15 I

Qsimult. Qconsum.

TRACTAMENT DE FANGS

Mecanisme espessidor de fangs B SI M-A 180 1 1 - 1,00 0,85 0,32 0,32 0,27 0,74 0,57 0,62 D Cu 56 XLPE 1,00 27,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 40 0,06 0,35 0,92 10 0,40 0,34

Grup motobomba fangs a decantador centrífug. 
Variador 

D SI M-A 480 2 1 1 1,00 0,85 3,00 1,50 1,28 3,33 0,32 0,65 B2 Cu 56 XLPE 1,00 22,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 50 0,08 0,37 4,16 10 0,88 0,75

Decantador centrífug B SI M-A 7.500 1 1 - 1,00 0,85 9,38 9,38 7,97 16,91 0,80 0,80 B2 Cu 56 XLPE 1,00 37,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 25 0,44 0,73 21,14 32 7,03 5,98

Quadre de regulació del decantador centrífug A NO - 1.000 1 1 - 1,00 0,85 1,05 1,05 0,89 1,69 0,95 0,90 B2 Cu 56 XLPE 1,00 16,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 5 x 1,5 400 T 15 0,12 0,41 1,94 10 0,51 0,43

Cargol transportador de fangs deshidratats B SI M-A 750 1 1 - 1,00 0,85 1,32 1,32 1,12 3,06 0,57 0,62 B2 Cu 56 XLPE 1,00 22,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 12 0,07 0,36 3,83 10 1,67 1,42

Equip automàtic de preparació polielectrolit A NO - 1.000 1 1 - 1,00 0,85 1,05 1,05 0,89 1,69 0,95 0,90 E Cu 56 XLPE 0,80 21,2 2 RZ1-K 0,6/1 kV 5 x 2,5 400 T 17 0,08 0,37 2,11 10 0,51 0,43

Bomba dosificadora de polielectrolit. Variador D SI M-A 70 2 1 1 1,00 0,85 0,25 0,12 0,10 0,29 0,57 0,62 E Cu 56 XLPE 0,80 21,2 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 34 0,00 0,30 0,36 10 0,08 0,07

Pont grua. Motor d'elevació A SI Propi 1.500 1 1 - 1,00 0,85 1,76 1,76 1,50 3,64 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 50 0,39 0,68 4,55 10 1,80 1,53

Pont grua. Motor de traslació del carro A SI Propi 300 1 1 - 1,00 0,85 0,35 0,35 0,30 0,73 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 50 0,08 0,37 0,91 10 0,36 0,31

Pont grua. Motor de traslació del pont A SI Propi 600 1 1 - 1,00 0,85 0,71 0,71 0,60 1,46 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 50 0,16 0,45 1,82 10 0,72 0,61

DESODORITZACIÓ

Grup motobomba . Desodorització B SI M-A 1.100 1 1 - 1,00 0,85 1,83 1,83 1,56 3,78 0,60 0,70 D Cu 56 XLPE 1,00 27,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 54 0,44 0,73 4,73 10 1,87 1,59

Ventilador . Desodorització F SI M-A 11.000 1 1 - 1,00 0,85 12,22 12,22 10,39 20,75 0,90 0,85 D Cu 56 XLPE 1,00 44,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 40 0,91 1,20 25,94 40 7,57 6,44

VARIS

Grupo de pressió d'aigua tractada B SI Propi 2.208 1 1 - 1,00 0,85 2,76 2,76 2,35 5,69 0,80 0,70 D Cu 56 XLPE 1,00 27,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 5 x 2,5 400 T 70 0,86 1,15 7,11 20 2,82 2,39

Instrumentació I NO - 20 6 6 - 1,00 0,85 0,22 0,22 0,19 0,15 0,55 0,60 D Cu 56 XLPE 0,70 17,2 3 RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 1,5 230 M 300 0,04 0,33 0,19 10 0,05 0,04

Electrovàlvules 24 V I NO - 50 1 1 - 1,00 0,85 0,05 0,05 0,04 0,15 0,95 0,90 D Cu 56 XLPE 1,00 24,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1,5 230 B 60 0,07 0,36 0,17 10 0,03 0,02

Programador de reg NO - 100 1 1 - 1,00 0,85 0,11 0,11 0,09 0,29 0,95 0,90 A Cu 56 XLPE 1,00 24,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 1,5 230 M 10 0,02 0,31 0,34 10 0,05 0,04

Quadre millora cos : Bat. Autom. Cond. Ac NO - 100.000 1 1 - 1,00 0,85 reactiva reactiva reactiva 141,96 0,98 0,98 E Cu 56 XLPE 1,00 214,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 70 415 T 10 0,15 0,44 212,94 250 reactiva reactiva

124.888 1 - - - - 124,89 217,18 1,00 0,80 S Cu 56 XLPE 0,80 360,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3,5 x 185 415 T 40 0,28 0,57 249,76 250 Qsimult. 70,15

143.802 1 - - - 143,80 - 248,04 1,00 0,8066 S Cu 56 XLPE 0,80 360,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3,5 x 185 415 T 40 0,32 0,61 285,24 350 86,76 Qconsum

166.771 1 - - 166,77 - - 257,79 1,00 0,90 S Cu 56 XLPE 0,80 360,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3,5 x 185 415 T 40 0,37 0,66 296,46 350

250.000 1 - - 347,80 1,00 1,00 S Cu 56 XLPE 0,80 416,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3,5 x 240 415 T 40 0,43 0,72 399,97 400

Poles

Bateria de condensadors

L (m)
U (%) 
(Parcial)

U (%) 
(Acum.)
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//
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Bif (B); 
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 cos Tipus inst. Al/Cu

EDAR BOTARELL               (400-230 V, 50 Hz)

RECEPTORS Comandament i control

Potència 
unitaria (W)

Unitats Coeficients Potència Total (KW)

IN (A)

250 kVA

TOTAL ESCOMESA A CONTRACTAR 

TOTAL ESCOMESA SIMULTÀNIA

TOTAL ESCOMESA INSTAL·LADA

TOTAL ESCOMESA SIMULTÀNIA MAX. DISSENY  
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1. Introducció 

En el present Annex es descriuen els diferents processos a seguir en l’execució de les 

diferents unitats constructives que conformen el projecte. 

L’execució de l’obra comprendrà els passos que es descriuen a continuació. 

 

2. Processos d’execució de les obres. 

S’estableix un termini d’execució de les obres de deu (10) mesos, amb la previsió que 

la planta depuradora estarà totalment operativa al final d’aquest període.  

 

La seqüència d’actuació de les principals obres és la següent: 

 Conduccions auxiliars: replanteig, excavació de rases, col·locació de tubs, reblert 

de terres i compactació. 

 Obra civil: excavacions, preparació de soleres, formigons de neteja, armat i 

encofrat de soleres, instal·lació de passamurs, formigonat de soleres, armat de 

murs i lloses, encofrat i formigonats. 

 Equips: muntatge i proves. 

 Instal·lacions elèctriques: instal·lació i proves. 

 Control i telecomandament: Instal·lació i proves. 

 Urbanització: replanteig, moviment de terres i urbanització. 

 Posada en funcionament de l’EDAR amb les noves instal·lacions. 

 

2.1. Conduccions auxiliars. 

Donades les dimensions i longituds de les conduccions auxiliars que s’han de fer, es 

podran realitzar amb retroexcavadora petita o mini.  

 

2.2. Conduccions i obra civil. 

Totes les noves instal·lacions dimensionades per a la nova l’EDAR es podran realitzar 

d’acord a les fases d’execució que s’esposen posteriorment. Per a procedir a 

l’execució de les soleres s’han d’haver realitzat totes les conduccions. Després es 
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col·loca el formigó de neteja, l’armat i formigonat de soleres. S’armen els murs, 

s’encofren i es formigonen; els procediments emprats seran convencionals. Els junts 

de dilatació, retracció, construcció i estanquitat s’executaran paral·lelament al 

formigonat de la estructura. 

 

2.3. Equips electromecànics. 

Un cop realitzada l’obra civil es procedirà a la instal·lació, muntatge i proves de 

funcionament dels equips, respectant les fases d’execució. 

 

2.4. Instal·lacions elèctriques. 

Es procedirà a la instal·lació de tots els elements elèctrics necessaris de les  

instal·lacions, l’estesa de cablejats, equips d’enllumenat (interior, exterior i 

emergència), quadres de comandament, quadres elèctrics i es faran les proves i 

posada en funcionament dels equips. 

 

2.5. Comandament i control. 

Es instal·laran CCM’s necessaris per tal d’ integrar els equips que constitueixen 

l’EDAR. 

 

2.6. Urbanització. 

Per a procedir a la urbanització de la parcel·la de la depuradora es farà el replanteig, 

moviment de terres i la urbanització pròpiament dita que consistirà en col·locar 

elements de drenatge, vorades, paviment de voreres, paviment de vials de servei, 

sembrat de gespa, arbustos, arbrat tanca perimetral definitiva i porta d’accés. 

3. Fases d’execució 

Les principals fases d’execució són: 

 

FASE 1 TREBALLS PREVIS 

1.- Replanteig de l’obra, que es realitzarà situant els punts principals de les noves 

instal·lacions. 

Annex 14. Processos constructius 3 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 14. Processos constructius 4 

2.- En un fase preliminar es procedirà a determinar els accessos de la maquinària i 

personal d’obra a la zona de treball. 

3.- Realització de la tanca provisional de seguretat en el perímetre de la planta i 

anivellació del terreny a les cotes projectades i explanació de la zona d’actuació 

 

FASE 2 CONSTRUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

1.- Construcció del edifici de pretractament, aeració i deshidratació, d’estructura en 

formigó armat amb bigues a dues aigües i coberta amb  teula àrab amb tancament de 

bloc de formigó prefabricat. Adossat al edifici s’instal·larà la sitja corresponent 

d’emmagatzematge de fangs deshidratats.  

 

2.- Execució del mòdul concèntric de tractament biològic, i sobreeixidor d’arribada, 

arqueta de repartiment i by-pass, mesura de cabal, presentació d’aigua tractada, 

construcció del tanc de desodorització mitjançant biofiltre de matèria orgànica, 

espessidor i dipòsit de clorur fèrric.  

 

3.- Execució de les canalitzacions tant de procés com de serveis i del col·lector 

d’arribada a la nova EDAR.  

 

FASE 3 ACABATS 

1.- Durant l’execució de les diferents fases un cop realitzada l’obra civil es procedirà a 

la instal·lació i muntatge dels equips. 

Un cop instal·lats els equips de control, elèctrics i mecànics es realitzaran les proves 

necessàries de posada en funcionament de l’EDAR. 

2.- Urbanització, neteja de la zona d’obres i acabats. 

 

FASE 4. CONNEXIÓ DE LA PLANTA AMB EL COL·LECTOR D’ALTA 

Bypass provisional que mantingui l’entrada a la depuradora actual garantint el 

tractament durant s’executa la connexió del nou col·lector al sobreeixidor actual 
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1. Generalitats 

En el pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les obres per al correcte 

desenvolupament de l’execució de les diferents instal·lacions que constitueixen 

l’EDAR. 

Les característiques d’aquesta obra, clarament diferenciades, tant pel que fa a 

instal·lacions, obra civil, conduccions, equips i instal·lacions elèctriques permeten 

l’execució de les obres de manera coordinada i sense interferències entre les diferents 

unitats d’obra. 

 

2. Termini d’execució de les obres 

Per a dur a terme la construcció de la infraestructura projectada s’ha realitzat un 

programa de treballs, per tal d’establir l’ordre de prioritats per al correcte 

desenvolupament de l’execució de les diferents activitats. 

El Contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es puguin 

acabar els treballs dins del termini fixat per l’execució de les obres. 

Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres, de 

manera similar a l’estructuració del pressupost. El temps previst per a cada activitat ha 

estat calculat en funció dels amidaments i dels rendiments dels equips constructius. 

S’estableix un termini d’execució total de les obres de deu (10) mesos, tal com es pot 

veure al programa de treballs que s’adjunta. 

 

3. Justificació del pla 

Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i 

dels rendiments dels equips constructius que, per a cada unitat, s’han tingut en compte 

en les justificacions de preus corresponents, dintre de la flexibilitat que ha de tenir tota 

planificació de treballs. 

A continuació, mitjançant un diagrama de barres, es grafia una previsió dels terminis 

parcials aproximats per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 
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137035,36

Replanteig de l'obra 2351,37

Moviment General de Terres 113569,63

Enderrocs 7358,03

Esbrossada i Saneig 4318,85

Nivellació 9437,48

69581,40

Excavacións de reses i elements 13916,28

Col·locació de tub 39189,52

Reblert i compactació 16475,59

536378,82

Módul Compacte de Tractament Biològic 138187,05

Preparació soleres 16475,59

Formigó de neteja 11676,88

Armat i encofrats, passamurs 16315,64

Formigonat solera 15339,90

Armat murs 15515,85

Encofrat murs 31351,62

Formigonat 31511,57

Arquetes de mesurador de cabal i sortida d'aigua tractada 44947,98

Preparació soleres 14236,19

Formigó de neteja 14236,19

Armat i encofrats, passamurs 3679,02

Formigonat solera 3199,14

Armat murs 3519,06

Encofrat murs 2559,32

Formigonat 3519,06

Edifici Pretractament 299927,81

Preparació soleres 31031,70

Formigó de neteja 36630,21

Armat i encofrats, passamurs 34230,85

Formigonat solera 32551,30

Armat fonamentació 30799,76

Estructure 84777,33

Tancaments i acabats 49906,66

Espessidor de fangs 3447,72

Preparació soleres 1279,66

Formigó de neteja 447,88

Armat i encofrats, passamurs 305,52

Formigonat solera 340,71

Armat murs arqueta 307,12

Encofrat murs arqueta 407,89

Formigonat 358,94

Biofiltre 49868,27

Preparació soleres 12630,22

Formigó de neteja 3359,10

Armat i encofrats, passamurs 5598,50

Formigonat solera 6078,37

Armat murs 5118,63

Encofrat murs 5758,46

Formigonat 5726,47

Material filtrant 5598,50

536976,42

Gestió de compra i subministrament 444041,27

Muntatge i proves 92935,15

56464,90

Cablejat 37270,03

Quadres de comandament 19194,87

87016,73

Instal·lació 87016,73

70349,19

Moviment de terres 23993,58

Urbanització  i pavimentació 46355,61

105769,47

Seguretat i salut 41769,47

Imprevistos i varis 64000,00

SUBACTIVITAT JUNY 2010
ACTIVITAT
CONJUNT D'ACTIVITATS PER CONCEPTES

239935,85 207944,40

1166728,04 1374672,44

259130,71

667661,48 926792,20

63023,15 79978,62 111970,06

254971,83143001,7663023,15
1599572,31

IMPORT  (€)
9 10

MESOS

1599572,311534629,67

64942,64159957,23252732,42

OBRA CIVIL D'ELEMENTS

EQUIPS

1

414929,06PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ACUMULAT EN € (SENSE IVA)

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL MENSUAL EN € (SENSE IVA)

3
ACTIVITATS

ALTRES

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

CONTROL I TELECOMANDAMENT

URBANITZACIÓ

TREBALLS PREVIS

CONDUCCIONS

159957,23

PLA D'OBRA  DE LA NOVA E.D.A.R. DE BOTARELL

4 652 7 8
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1. Introducció. 

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla al present 

annex. En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 

 

2. Mà d’obra 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus 

reals a la zona, i hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris 

incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra 

se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. 

D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses o totals per jornada de treball i 

hora per a cada una de les categories d’operaris. 

 

3. Maquinària. 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, se’n determina el 

cost horari a partir del preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de 

l’amortització de la màquina, així com les despeses de conversació i assegurances. En 

cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i 

personal conductor o mecànic. 

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i 

que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les 

despeses horàries de cada una de les màquines. 

 

4. Preu de materials a peu d’obra. 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-

lo amb els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o 

trencament durant la manipulació dels materials. 
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5. Descomposició de preus. 

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren 

als estats d’amidaments, tenint en compte, rendiment de cada màquina i del personal 

necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos, 

necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes he estat 

obtingut el cost directe, d’execució material de cada unitat d’obra, el detall del qual es 

trasllada als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,08h Cap de collaA0112000

 €22,34h EncarregatA0112100

 €21,80h Oficial 1aA0121000

 €20,49h Manobre especialistaA0130000

 €19,72h PeóA0132000

 €19,36h AjudantA0133000

 €20,18h AjudantA013U001

 €17,44h ManobreA0140000

 €19,66h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,31h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €17,72h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg

C110U040

 €127,44h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €63,16h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €112,05h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €139,94h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €39,14h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €44,58h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €55,47h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €67,32h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €113,29h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €56,85h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €59,40h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €65,96h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,36h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €8,70h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €37,69h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €39,38h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,34h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €81,11h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €68,75h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €38,43h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €44,16h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €42,98h Camió gruaC1503000

 €40,06h Camió grua de 5 tC1503U10

 €46,52h Camió grua de 10 tC1503U20

 €52,22h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €99,69h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,46h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €11,42h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

C1700002

 €1,87h Vibrador intern de formigóC1700006

 €96,90h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,61h Formigonera de 165 lC1705600

 €72,14h Estenedora de paviments de formigóC170AG00

 €52,42h Enllestidora de paviments de formigóC170AG10

 €3,96h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,08h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,62h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,45h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,14h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,31h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,43h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €48,41h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €34,57h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €5,19h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,61h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €16,69h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €3,60h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,96m3 AiguaB0111000

 €4,70kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €19,09t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €23,60m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030

 €23,72m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €12,97m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

B032U010

 €21,04m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €15,18m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,37m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,40m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €23,59m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs transport a l'obra

B0442004

 €91,33t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €78,11t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €78,80m3 Formigó HM-20/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs transport a
l'obra

B060R2B1

 €64,34m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €67,64m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €70,32m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €74,16m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3
de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs
transport a l'obra

B060UU02

 €80,25m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P02

 €86,67m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa+Qb, a/c= 0.60, contingut ciment
275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P03

 €81,10m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55, contingut ciment 300
kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P12
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,21kg Morter adhesiuB0711000

 €81,98m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €55,54m3 Morter M-80B071U001

 €78,06m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €82,98m3 Morter M-80B071UC01

 €0,94kg Additiu superfluidificant per a formigóB0813U01

 €4,57kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

B0911200

 €1,05kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,84kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A143U0

 €1,13kg Clau acerB0A31000

 €1,12kg Clau acerB0A3UC10

 €0,41u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A71EU0

 €0,58u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interiorB0A71HU0

 €0,97u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interiorB0A71KU0

 €1,89u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interiorB0A71LU0

 €2,06u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interiorB0A71MU0

 €2,31u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interiorB0A71NU0

 €6,38u Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interiorB0A71PU0

 €0,59kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €3,37m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsB0D2U002

 €195,64m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,24c.u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €19,22cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €2,59m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €0,93m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7U002

 €1,16m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02

 €3,29m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11
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 €1,19UT Motlle metàl.lic, per a encofrat de pericó de registre de 60 x
60 x 150 cm, per a 150 usos.

B0DF8H0A

 €5,56m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001

 €9,38u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments
rígids, fixat amb clavilles

B0DZ1021

 €2,07l DesencofrantB0DZA000

 €1,31u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,49u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 50x20x10
cm

B0E945A0

 €0,73u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble
cambra, de 50x20x15 cm

B0E955F0

 €1,01u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble
cambra, de 50x20x25 cm

B0E955R0

 €0,24u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,16u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color marró

B0FG3JA5

 €6,31m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0005

 €30,43m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0010

 €4,80m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0030

 €16,15m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0035

 €0,25u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001

 €1,44kg Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i galvanitzat en calent

B44ZU021

 €1,87m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix

B7C2U110

 €19,31m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de
dilatació

B7J1U104
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 €2,40kg Massilla asfàltica d´aplicació en calentB7J5U0R0

 €0,06cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansivaB7J5U101

 €5,95kg Esmalt de poliuretà d'un componentB89ZC100

 €3,59kg Pintura al silicatB89ZUC01

 €2,51m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02

 €4,23m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

B9651U05

 €0,79kg Beurada de colorB9CZ2000

 €5,07m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmB9E1U001

 €43,80m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30
mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
part proporcional de placa i elements d'ancoratge

BB12UC01

 €55,61m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40
mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de
120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge

BB12UC02

 €65,02m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm

BB32U001

 €69,19m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm,
separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons
de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2

BB32U010

 €46,58u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura

BD5ZU001

 €101,38m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t
de càrrega de ruptura

BD5ZU002

 €216,82u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D=
120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €91,21u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

BDD1U016

 €118,27u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U026

 €4,07m2 Planxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.

BDDZR030

 €100,84u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002
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 €110,55u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU004

 €5,30u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €142,54u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
50mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC005

 €170,30u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
65mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC006

 €174,81u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
80mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC008

 €181,54u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
100mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC010

 €204,06u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
150mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC015

 €7,41m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI
316

BF41620U

 €10,91m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´ 1/2,
AISI 316

BF41820U

 €13,56m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI
316

BF41920U

 €17,35m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2,
AISI 316

BF41A20U

 €21,20m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI
316

BF41B20U

 €26,49m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2,
AISI 316

BF41C20U

 €30,33m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI
316

BF41D20U

 €53,05m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI
316

BF41H20U

 €4,22m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U509

 €5,94m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U511

 €12,60m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U516

 €19,45m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U520
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 €28,56m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U525

 €37,42m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 280 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U528

 €0,89m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 32 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U603

 €1,96m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U605

 €4,41m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 75 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U607

 €0,76m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 25 mm, PN
16, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U702

 €84,04m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFB20500

 €109,35u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

BFV1C001

 €113,30u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

BFV1C002

 €139,26u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

BFV1C003

 €165,85u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

BFV1C004

 €340,53u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

BFV1C006

 €100,59u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 9,5 Kg.

BFV1C101

 €2.703,72u Vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt
automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37 Kg.

BFV2MB01

 €288,16u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16.
Pes 13.7 Kg

BFV4PA01

 €325,17u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg

BFV4PA02

 €349,91u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16.
Pes 22 Kg

BFV4PA03
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 €147,16u Vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 185 Longitud 240 
Pes 12 kg 

BFV5VB03

 €194,59u Vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 200 Longitud 260 
Pes 17 kg 

BFV5VB04

 €2,05u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ per a soldar

BFW4341U

 €4,15u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ 1/2 per a soldar

BFW4541U

 €6,13u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ per a soldar

BFW4641U

 €9,40u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

BFW4741U

 €18,68u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 3´´ 1/2 per a soldar

BFW4941U

 €22,98u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 4´´ per a soldar

BFW4A41U

 €51,44u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 6'' per a soldar

BFW4E41U

 €0,38u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´,soldat

BFY4341U

 €0,72u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´ 1/2,soldat

BFY4541U

 €0,98u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´,soldat

BFY4641U

 €1,40u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

BFY4741U

 €2,39u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2,soldat

BFY4941U

 €2,82u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´,soldat

BFY4A41U

 €5,52u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'',soldat

BFY4E41U

 €2,84u Caixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm, IP-55BG150015

 €0,43m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220005

 €0,50m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 16
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220010
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 €0,79m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre exterior nominal 32
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220015

 €1,00m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220020

 €1,35m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220025

 €2,32m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220030

 €2,01m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 16

BG2414U0

 €2,88m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 21

BG2415U0

 €34,24m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de
600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar

BG2D0400

 €4,89m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG311B0U

 €8,33m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG311D0U

 €0,46m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31220U

 €1,24m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31250U

 €1,08m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31430U

 €1,57m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31440U
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 €2,19m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31450U

 €5,08m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31470U

 €5,27m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31B87U

 €155,46m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31BGDU

 €1,27m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €3,28m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 BG38U050

 €0,12u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,22u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acerBGW24000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €31.444,65u Centrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una
capacitat hidràulica de 2500 l/h

BH11U010

 €928,09u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 300 x 300 amb accionament manual mitjançant
volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

BJ1C0300

 €1.219,39u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 500 x 500 amb accionament manual mitjançant
volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

BJ1C0500

 €635,28u Cabalímetre electromagnètic DN 40
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 45 m3/h

BM1ED40P

 €719,36u Cabalímetre electromagnètic DN 65
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 120 m3/h

BM1ED65P

 €754,64u Cabalímetre electromagnètic DN 80
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 180 m3/h

BM1ED80P



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.020,38u Cabalímetre electromagnètic DN 100
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 280 m3/h

BM1EDA02

 €955,44U Transmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell sense
contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang
de mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft)
Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25
cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del
volum. Compensació de velocitat del so Inclou programari de
configuració No inclou COMMUBOX (interface PC).
Homologació: Zones no classificades Connexió a procés:
Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de
sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD
VU331, 4 línies. Permet visualització corba envolupant in
situ.

BM2U0006

 €147,76u Bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', de 0,78 kW de potència,
per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau
de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i
tipus d'impulsor semi-obert

BO11E010

 €26,85m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €6,58kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,58l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €0,15kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20%
d'àcids húmics

BR34U001

 €7,78kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,37kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,84kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000

 €0,84kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €0,75kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €10,16m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obraBR3PU001

 €15,60u Subministrament de Chamaerops humilis de 50-60 cm
d'alçària en C >10 L

BR411004

 €11,31u Subministrament de cupressàcia de 125-150 cm d'alçada en
C mínim 10 L 

BR432005

 €12,09u Subministrament d'espècies tipus Juniperus sp de 60-80 cm
d'alçada en C-10 L

BR433004

 €43,92u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 8/10 cm i C mínim 30 L

BR451004

 €3,37kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,66u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

BR822001

 €1,23u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.

BR824002

 €2.310,51u Polipast de carro d'empenta elèctric trifàsic per a càrrega de
1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min

BV11PEC6
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,96m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Maquinària:

1,12700/R 1,610000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,12700 1,12700
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

31,1167019,090001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

22,8325091,330000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,14120 54,14120
Altres:

% 0,2049020,490001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20490 0,20490

COST DIRECTE 75,96310

75,96310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,74m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Maquinària:

1,12700/R 1,610000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,12700 1,12700
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

29,0168019,090001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

34,7054091,330000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 63,91420 63,91420
Altres:

% 0,2049020,490001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20490 0,20490



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 85,73610

85,73610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,59u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

DR62003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02308/R 23,080000,001A0112000 =xCap de collah

2,61600/R 21,800000,120A0121000 =xOficial 1ah

5,04832/R 19,720000,256A0132000 =xPeóh

Subtotal... 7,68740 7,68740
Maquinària:

0,41459/R 37,690000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,44160/R 44,160000,010C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,85619 0,85619
Materials:

0,043200,960000,045B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04320 0,04320

COST DIRECTE 8,58679

8,58679COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,96m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color
vermell, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, inclòs peça remat cumbrera i perfils tipus omega de
subjecció.

E5251010 Rend.: 1,000P- 1

 €55,25m2 Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat
sandwich tipus ISOTAP 1000, amb material auxiliar de
col·locació.

E5251030 Rend.: 1,000P- 2

 €38,21m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155
mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

E5251032 Rend.: 1,000P- 3

 €44,71m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de
D 125 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

E5251036 Rend.: 1,000P- 4

 €16,77m2 Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

E61A331D Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,41200/R 21,800000,340A0121000 =xOficial 1ah

3,35240/R 19,720000,170A0132000 =xPeóh

Subtotal... 10,76440 10,76440
Materials:

4,898040,490009,996B0E945A0 =xBloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 50x20x10
cm

u

0,8355975,963100,011D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 5,73363 5,73363
Altres:

% 0,2691110,764402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26911 0,26911

COST DIRECTE 16,76714

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,76714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,54m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x15 cm amb doble cambra,
per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

E61A551D Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

8,28400/R 21,800000,380A0121000 =xOficial 1ah

3,74680/R 19,720000,190A0132000 =xPeóh

Subtotal... 12,03080 12,03080
Materials:

7,297080,730009,996B0E955F0 =xBloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble
cambra, de 50x20x15 cm

u

0,9115675,963100,012D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 8,20864 8,20864
Altres:

% 0,3007712,030802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,30077 0,30077

COST DIRECTE 20,54021

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,54021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,89m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb doble cambra,
per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

E61A991D Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,59200/R 21,800000,440A0121000 =xOficial 1ah

4,33840/R 19,720000,220A0132000 =xPeóh

Subtotal... 13,93040 13,93040
Materials:

10,095961,010009,996B0E955R0 =xBloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble
cambra, de 50x20x25 cm

u

1,5192675,963100,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 11,61522 11,61522
Altres:

% 0,3482613,930402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,34826 0,34826

COST DIRECTE 25,89388

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,89388COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,25m Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locacióE61ZU10N Rend.: 1,000P- 8

 €21,25m Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial de
20 x 5 cm, assegut amb morter de ciment 1:6 polit i
abrillantat, amb goteró 

E61ZU12N Rend.: 1,000P- 9

 €105,00u Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia
instal·lat 

E700100N Rend.: 1,000P- 10

 €201,00u Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb
dipòsit de descàrrega baix, inclós mecanisme i seient
instal·lat 

E700102N Rend.: 1,000P- 11

 €170,45u Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada
blanca, instal·lada, inclós griferia 

E700104N Rend.: 1,000P- 12

 €575,00u Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres,
portarrotllos, penjarobes, miralls, banc, etc, col·locats

      

E700106N Rend.: 1,000P- 13

 €2.097,00u Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als
diversos aparells sanitaris en tub d'acer galvanitzat, fins i tot
calentador elèctric d'aigua de 1000 litres de capacitat,
totalment instal·lat

      

E700108N Rend.: 1,000P- 14

 €1.650,00u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb
baixants en pvc fins connectar amb el col·lector de desguàs,
amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars
necessaris totalment instal·lat 

E700110N Rend.: 1,000P- 15

 €1.850,00u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris
necessaris, totalment instal·lat 

E700114N Rend.: 1,000P- 16

 €1.750,00u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de
fusta), totalment instal·lat 

E700116N Rend.: 1,000P- 17

 €18,52m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

E81116E0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,02800/R 21,800000,460A0121000 =xOficial 1ah

6,70480/R 19,720000,340A0132000 =xPeóh

Subtotal... 16,73280 16,73280
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,3717885,736100,016D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 1,37178 1,37178
Altres:

% 0,4183216,732802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,41832 0,41832

COST DIRECTE 18,52290

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,52290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,70m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

E81134E2 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,82400/R 21,800000,680A0121000 =xOficial 1ah

6,70480/R 19,720000,340A0132000 =xPeóh

Subtotal... 21,52880 21,52880
Materials:

1,6289985,736100,019D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 1,62899 1,62899
Altres:

% 0,5382221,528802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,53822 0,53822

COST DIRECTE 23,69601

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,69601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,31m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

E81136E2 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,08000/R 21,800000,600A0121000 =xOficial 1ah

7,09920/R 19,720000,360A0132000 =xPeóh

Subtotal... 20,17920 20,17920
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,6289985,736100,019D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 1,62899 1,62899
Altres:

% 0,5044820,179202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,50448 0,50448

COST DIRECTE 22,31267

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,31267COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,87m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

E81137E2 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69600/R 21,800000,720A0121000 =xOficial 1ah

5,91600/R 19,720000,300A0132000 =xPeóh

Subtotal... 21,61200 21,61200
Materials:

1,7147285,736100,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 1,71472 1,71472
Altres:

% 0,5403021,612002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,54030 0,54030

COST DIRECTE 23,86702

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,86702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,17m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb rajola ceràmica fina de color marró de 28x14
cm, col.locada amb morter adhesiu

E82124JV Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54000/R 21,800000,300A0121000 =xOficial 1ah

1,97200/R 19,720000,100A0132000 =xPeóh

Subtotal... 8,51200 8,51200
Materials:

1,049580,210004,998B0711000 =xMorter adhesiukg



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,999840,1600024,999B0FG3JA5 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració

mecànica, de 28x14x1 cm, de color marró
u

0,391050,790000,495B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

Subtotal... 5,44047 5,44047
Altres:

% 0,212808,512002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21280 0,21280

COST DIRECTE 14,16527

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,16527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,79m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

E8989C40 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 21,800000,200A0121000 =xOficial 1ah

0,38720/R 19,360000,020A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,74720 4,74720
Materials:

2,975005,950000,500B89ZC100 =xEsmalt de poliuretà d'un componentkg

Subtotal... 2,97500 2,97500
Altres:

% 0,071214,747331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07121 0,07121

COST DIRECTE 7,79341

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,79341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,00m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt
de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

E898AC40 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah

0,48400/R 19,360000,025A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,93400 5,93400
Materials:

2,975005,950000,500B89ZC100 =xEsmalt de poliuretà d'un componentkg

Subtotal... 2,97500 2,97500
Altres:

% 0,089015,934001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,08901 0,08901

COST DIRECTE 8,99801

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,99801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,39m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

E902100N Rend.: 1,000P- 25

 €0,69m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, muntat en canalització

EG327203 Rend.: 1,000P- 26

 €0,89m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, muntat en canalització

EG327303 Rend.: 1,000P- 27

 €1,15m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x4 mm2, muntat en canalització

EG327403 Rend.: 1,000P- 28

 €1,76m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x6 mm2, muntat en canalització

EG327503 Rend.: 1,000P- 29

 €11.996,20u Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i
ecexució compacta, per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV,
amb 2 portes (1 vianants i 1 trasformador), amb enllumenat
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural,
per a 1 transformador de 1000 kVA de potència.

EGJ14111 Rend.: 1,000P- 30

 €52,28m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 2,843P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62364/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,91699/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah

9,00897/R 20,490001,250A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,54960 12,54960
Maquinària:

24,02744/R 68,310001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

6,23285/R 17,720001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg

h

1,11080/R 63,160000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,73549/R 49,340000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,31833/R 3,620000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 33,42491 33,42491
Materials:

6,310006,310001,000B2RB0005 =xCànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials, procedents
de construcció o demolició, amb codis 170101, 170103,
170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 52,28451

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,28451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,57u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0002 Rend.: 2,277P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53404/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

9,57400/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

8,99868/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

8,66052/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 29,76724 29,76724
Maquinària:

7,83136/R 44,580000,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

20,43039/R 46,520001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

1,07598/R 2,450001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 29,33773 29,33773
Materials:

75,4664030,430002,480B2RB0010 =xCànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 75,46640 75,46640

COST DIRECTE 134,57137

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,57137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U112 Rend.: 266,588P- 33

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,02035/R 23,080000,235A0112000 =xCap de collah

0,07686/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09721 0,09721
Maquinària:

0,12812/R 68,310000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,52493/R 139,940001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,08499/R 113,290000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

0,91276/R 81,110003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 1,65080 1,65080
Materials:

2,832004,800000,590B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 2,83200 2,83200

COST DIRECTE 4,58001

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,58001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,77m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U002 Rend.: 78,012P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07810/R 23,080000,264A0112000 =xCap de collah

0,52563/R 21,800001,881A0121000 =xOficial 1ah

0,28276/R 19,660001,122A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,88649 0,88649
Maquinària:

0,17338/R 68,310000,198C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,43756/R 127,440000,880C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

1,43775/R 112,050001,001C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

1,89930/R 49,340003,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 4,94799 4,94799
Materials:

0,940004,700000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,94000 0,94000



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,77448

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,77448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,30m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222A102 Rend.: 57,535P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20057/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

0,35613/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,55670 0,55670
Maquinària:

0,32650/R 68,310000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,96411/R 55,470001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

2,57269/R 49,340003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 3,86330 3,86330
Materials:

2,880004,800000,600B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 2,88000 2,88000

COST DIRECTE 7,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 370,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01846/R 23,080000,296A0112000 =xCap de collah

0,07786/R 20,490001,406A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09632 0,09632
Maquinària:

0,03158/R 63,160000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,05603/R 112,050000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent
h

0,18176/R 67,320000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02843/R 56,850000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,17809/R 65,960000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,06188/R 68,750000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05380/R 38,430000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,59157 0,59157
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04800 0,04800

COST DIRECTE 0,73589

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,73589COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,38m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 160,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02856/R 23,080000,198A0112000 =xCap de collah

0,12896/R 20,490001,007A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15752 0,15752
Maquinària:

0,42370/R 67,320001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17588/R 56,850000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,41514/R 65,960001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11889/R 38,430000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,13361 1,13361
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

4,044003,370001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 4,09200 4,09200

COST DIRECTE 5,38313

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,38313COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,40m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 19,200P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30052/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,28063/R 20,490001,200A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,58115 1,58115
Maquinària:

1,44453/R 55,470000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,64375/R 12,360001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,20016/R 38,430000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,28844 2,28844
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

0,480000,400001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,52800 0,52800

COST DIRECTE 4,39759

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,39759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,96m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

G228U015 Rend.: 19,200P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30052/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,28063/R 20,490001,200A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,58115 1,58115
Maquinària:

1,44453/R 55,470000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,64375/R 12,360001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,20016/R 38,430000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,28844 2,28844
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

4,044003,370001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 4,09200 4,09200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 7,96159

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,96159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,59m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 10,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57700/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

2,04900/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,62600 2,62600
Maquinària:

1,95700/R 39,140000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,87000/R 8,700001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,76860/R 38,430000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,59560 3,59560
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

28,3200023,600001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 28,36800 28,36800

COST DIRECTE 34,58960

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,58960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,33m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U010 Rend.: 14,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41214/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,46357/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,87571 1,87571
Maquinària:

2,79571/R 39,140001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,62143/R 8,700001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

Subtotal... 3,41714 3,41714
Materials:

21,0400021,040001,000B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 21,04000 21,04000

COST DIRECTE 26,33285

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,33285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 308,294P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01797/R 23,080000,240A0112000 =xCap de collah

0,06380/R 20,490000,960A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08177 0,08177
Maquinària:

0,19667/R 63,160000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,25547/R 39,380002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,45214 0,45214
Materials:

0,3043030,430000,010B2RB0010 =xCànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 0,30430 0,30430

COST DIRECTE 0,83821

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,83821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,38m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

G3J2U085 Rend.: 10,238P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45087/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,92030/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,37117 2,37117
Maquinària:

5,41805/R 55,470001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 5,41805 5,41805
Materials:

23,5900023,590001,000B0442004 =xBloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs transport a l'obra

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 23,59000 23,59000

COST DIRECTE 31,37922

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,37922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat

G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36063/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,36250/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,46500/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,21000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,39813 5,39813
Maquinària:

0,23375/R 1,870002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,01673/R 96,900000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

1,04313/R 16,690001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,29361 3,29361
Materials:

67,5570064,340001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 67,55700 67,55700

COST DIRECTE 76,24874

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,24874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,43m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb
1 capa base de morter, 1 capa d'acabat de morter i una capa
de pintura de recobriment

G3Z1U050 Rend.: 1,000P- 45

 €2,94kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures

G440U040 Rend.: 110,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10491/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

0,39636/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,35200/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,85327 0,85327
Maquinària:

0,07311/R 52,220000,154C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,36251/R 99,690000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

0,02800/R 3,080001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,04718/R 5,190001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,51080 0,51080
Materials:

0,062500,250000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu

1,512001,440001,050B44ZU021 =xAcer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i galvanitzat en calent

kg

Subtotal... 1,57450 1,57450

COST DIRECTE 2,93857

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,93857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,59m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

G450A305 Rend.: 24,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96167/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,72500/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,64333/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,61333/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 6,94333 6,94333
Maquinària:

0,37400/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,84500/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,33050/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,83450/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 6,38400 6,38400
Materials:

84,2625080,250001,050B0653P02 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 84,26250 84,26250

COST DIRECTE 97,58983

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,58983COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €96,50m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450A306 Rend.: 26,137P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88304/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,50220/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,50897/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,48142/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 6,37563 6,37563
Maquinària:

0,34342/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,44887/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,30348/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,76627/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,86204 5,86204
Materials:

84,2625080,250001,050B0653P02 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 84,26250 84,26250

COST DIRECTE 96,50017

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,50017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,26m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat

G450A307 Rend.: 19,674P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17312/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

3,32418/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,00468/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,96808/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 8,47006 8,47006
Maquinària:

0,45624/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,91034/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,40317/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

1,01799/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,78774 7,78774
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
91,0035086,670001,050B0653P03 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20

mm, classe d'expossició IIa+Qb, a/c= 0.60, contingut ciment
275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 91,00350 91,00350

COST DIRECTE 107,26130

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,26130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,24m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450A308 Rend.: 20,991P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09952/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

3,11562/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,87890/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,84460/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 7,93864 7,93864
Maquinària:

0,42761/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,53952/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,37788/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,95412/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,29913 7,29913
Materials:

91,0035086,670001,050B0653P03 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa+Qb, a/c= 0.60, contingut ciment
275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 91,00350 91,00350

COST DIRECTE 106,24127

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,24127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,50m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450A332 Rend.: 25,910P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89078/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,52412/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,52219/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,49440/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,43149 6,43149
Maquinària:

0,34643/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,48784/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,30614/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,77298/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,91339 5,91339
Materials:

85,1550081,100001,050B0653P12 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55, contingut ciment 300
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 85,15500 85,15500

COST DIRECTE 97,49988

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,49988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,65m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G45LR2B1 Rend.: 16,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,44250/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,72500/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

2,18000/R 17,440002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,34750 6,34750
Maquinària:

0,28050/R 1,870002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,02813/R 96,900000,500C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

1,25175/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 4,56038 4,56038
Materials:

82,7400078,800001,050B060R2B1 =xFormigó HM-20/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs transport a
l'obra

m3

Subtotal... 82,74000 82,74000

COST DIRECTE 93,64788

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,64788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,10kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
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Mà d'obra:

0,02077/R 23,080000,243A0112000 =xCap de collah

0,21582/R 21,800002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,19166/R 19,360002,673A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,42825 0,42825
Maquinària:

0,02804/R 40,060000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00535/R 2,140000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00578/R 2,310000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,03917 0,03917
Materials:

0,010501,050000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,619500,590001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,63000 0,63000

COST DIRECTE 1,09742

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,09742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,07m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente
instal.lada.

G4D01085 Rend.: 1,000P- 54

 €34,74m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres

G4D0U005 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,65580/R 23,080000,635A0112000 =xCap de collah

14,67488/R 19,360000,758A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 29,33068 29,33068
Materials:

0,210000,840000,250B0A143U0 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

1,288001,120001,150B0A3UC10 =xClau acerkg

0,598400,400001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,37172195,640000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,090648,240000,011B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosc.u

2,849002,590001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

Subtotal... 5,40776 5,40776

COST DIRECTE 34,73844

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,73844COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €31,57m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontalG4D0U010 Rend.: 8,750P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63771/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

9,96571/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,76114/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

6,63771/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 26,00227 26,00227
Maquinària:

1,19360/R 52,220000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,75543/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,94903 1,94903
Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5766019,220000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

1,160001,160001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,524001,310000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,61585 3,61585

COST DIRECTE 31,56715

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,56715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,69m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalG4D0U011 Rend.: 8,750P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,31886/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

4,98286/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,76114/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

6,63771/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 19,70057 19,70057
Maquinària:

1,19360/R 52,220000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,75543/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,94903 1,94903
Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,160001,160001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,524001,310000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
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Subtotal... 3,03925 3,03925

COST DIRECTE 24,68885

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,68885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,56m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalG4D0U016 Rend.: 8,100P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42469/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

5,38272/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

7,30370/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

7,17037/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 21,28148 21,28148
Maquinària:

1,28938/R 52,220000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,81605/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,10543 2,10543
Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

3,290003,290001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,524001,310000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 5,16925 5,16925

COST DIRECTE 28,55616

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,55616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,31m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, verticalG4D0U021 Rend.: 6,730P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71471/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

6,47845/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

8,79049/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

8,63001/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 25,61366 25,61366
Maquinària:

2,32779/R 52,220000,300C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,98217/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
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Subtotal... 3,30996 3,30996
Materials:

0,400000,400001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

6,740003,370002,000B0D2U002 =xAmortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsm

4,30408195,640000,022B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,786001,310000,600B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 12,38533 12,38533

COST DIRECTE 41,30895

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,30895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,34m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, verticalG4D0U026 Rend.: 5,500P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,09818/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

7,92727/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

10,75636/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

10,56000/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 31,34181 31,34181
Maquinària:

2,84836/R 52,220000,300C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

1,20182/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 4,05018 4,05018
Materials:

0,400000,400001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

6,740003,370002,000B0D2U002 =xAmortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsm

5,86920195,640000,030B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,786001,310000,600B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 13,95045 13,95045

COST DIRECTE 49,34244

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,34244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,05m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

G4DEU010 Rend.: 60,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38544/R 23,080001,002A0112000 =xCap de collah
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1,45406/R 21,800004,002A0121000 =xOficial 1ah

0,68232/R 20,490001,998A0130000 =xManobre especialistah

0,96800/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,48982 3,48982
Maquinària:

0,08219/R 39,140000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,43343/R 52,220000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,51562 0,51562
Materials:

0,4280112,970000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

m3

0,060000,400000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

5,560005,560001,000B0DFU001 =xAmortització de cindri metàl·licam3

Subtotal... 6,04801 6,04801

COST DIRECTE 10,05345

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,05345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,84m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de
ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb traves,
brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat amb
acer b 500 s en barres corrugades

G4E2R02N Rend.: 1,000P- 62

 €50,54m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment de 40x20x20 cm, d'una cara vista i una cara per a
revestir, col.locat amb morter de ciment i amb traves i
brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b
500 s en barres corrugades

G4E3R020 Rend.: 1,000P- 63

 €50,54m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de
ciment gris d'una cara vista i una cara per a revestir, de
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats
amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades

G4E3R02N Rend.: 1,000P- 64

 €1.473,85u Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de
pendent per una càrrega màxima de 750 kg/m i una longitud
de 11m, inclòs p.p. d'elements de fixació, transport i
col·locació

G4L1U02N Rend.: 1,000P- 65
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 €30,53m Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó
de 6,50 m de longitud, amb separació de 1,50 m entre
recolçaments de placa coberta, amb p.p. d'elements de
fixació, inclòs transport i col·locació

G4L1U04N Rend.: 1,000P- 66

 €200,66m Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de
longitud, per a pont grua de 6,3 t, totalment col·locada 

G4L1U50N Rend.: 1,000P- 67

 €155,15u Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada G4L1U55N Rend.: 1,000P- 68

 €1.470,96u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció,
armat T02 i 7,40 m d'altura lliure, totalment col·locats 

G4L1U60N Rend.: 1,000P- 69

 €1.102,00u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció,
armat T02 i 5,90 m d'altura lliure, totalment col·locats 

G4L1U61N Rend.: 1,000P- 70

 €10,00m Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similarG4Z9U01N Rend.: 1,000P- 71

 €35,00m2 Subministrament i col·locació de plaques alleugerades
prefabricat in situ de formigó armat amb àrid fi de 12 cm de
gruix de 0,48 x 0,99 cm, amb perforacions de D16 mm.

G4Z9U03N Rend.: 1,000P- 72

 €11,35m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de
60x25x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

G614R120 Rend.: 1,000P- 73

 €178,12m3 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment
Portland i sorra de riu en formació de parets verticals de
qualsevol gruix, inclòs subministrament del material i la seva
execució. 

G6251005 Rend.: 1,000P- 74

 €274,50u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés personal de 1,50 x 2,50 m.

G62A1010 Rend.: 1,000P- 75

 €225,00u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer
galvanitzat per accés personal de 1,00 x 2,50 m.

G62A1011 Rend.: 1,000P- 76

 €372,00u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés personal de 2,00 x 2,50 m.

G62A1012 Rend.: 1,000P- 77

 €760,00u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés maquinaria i equips de 3,00 x 4,00 m.

G62A1022 Rend.: 1,000P- 78

 €1.075,00u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés maquinaria i equips de 4,00 x 4,00 m.

G62A1024 Rend.: 1,000P- 79

 €255,00m2 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre
emmotllat i premsat, incolor, col·locat amb morter de ciment
1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

G62B1010 Rend.: 1,000P- 80
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 €105,90m2 Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i
seguretat, pintada i col·locada

G630100N Rend.: 1,000P- 81

 €1.159,81u Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de
mamparas metal·liques tipus Sandwich, incloent-hi p.p. de
marc, guies i ancoratges per extracció.

G6A1N040 Rend.: 1,000P- 82

 €17,05m2 Fibra de vidre per a insonorització en sala desodoritzacióG7C1100N Rend.: 1,000P- 83

 €15,00m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in
situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

G7J1U051 Rend.: 1,000P- 84

 €28,78m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de
20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó

G7J1U304 Rend.: 15,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30773/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,45333/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,29067/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,05173 3,05173
Materials:

19,3100019,310001,000B7J1U104 =xPerfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de
dilatació

m

6,420000,06000107,000B7J5U101 =xMassilla per a segellats, monocomponent hidroexpansivacm3

Subtotal... 25,73000 25,73000

COST DIRECTE 28,78173

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,78173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,57m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució

G7J2U020 Rend.: 16,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28850/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

2,72500/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,21000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,22350 4,22350
Materials:

2,285004,570000,500B0911200 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

kg

2,057001,870001,100B7C2U110 =xPlaca de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix

m2
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Subtotal... 4,34200 4,34200

COST DIRECTE 8,56550

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,56550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,92m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària
amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

G7J5U030 Rend.: 10,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23080/R 23,080000,100A0112000 =xCap de collah

2,18000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,41080 2,41080
Materials:

1,512002,400000,630B7J5U0R0 =xMassilla asfàltica d´aplicació en calentkg

Subtotal... 1,51200 1,51200

COST DIRECTE 3,92280

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,92280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,00m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

G887U010 Rend.: 1,000P- 88

 €31,00m Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per
anivellació coronació en murs decantadors 

G887U015 Rend.: 1,000P- 89

 €7,12m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

G898U110 Rend.: 8,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72500/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,42000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,14500 5,14500
Materials:

1,974503,590000,550B89ZUC01 =xPintura al silicatkg

Subtotal... 1,97450 1,97450

COST DIRECTE 7,11950

0,00%DESPESES INDIRECTES
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7,11950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,48m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08243/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

0,14636/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,22879 0,22879
Maquinària:

0,40607/R 56,850001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,42429/R 59,400001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,15771/R 44,160000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,98807 0,98807
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

18,2160015,180001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,26400 18,26400

COST DIRECTE 19,48086

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,48086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,46m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9650002 Rend.: 37,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62378/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,35676/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,19784/R 19,720006,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 6,17838 6,17838
Maquinària:

0,26446/R 39,140000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,33338/R 49,340000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05054/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,17865/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,82703 0,82703
Materials:

2,7022864,340000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,1477281,980000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
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0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,041402,070000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,131001,310000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,635502,510001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m

Subtotal... 7,45790 7,45790

COST DIRECTE 14,46331

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,46331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,02m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9650005 Rend.: 30,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76933/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,90667/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,94400/R 19,720006,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 7,62000 7,62000
Maquinària:

0,32747/R 39,140000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,41281/R 49,340000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,06233/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,22033/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,02294 1,02294
Materials:

4,2464464,340000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,7215881,980000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,041402,070000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,131001,310000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,441504,230001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

m

Subtotal... 11,38192 11,38192

COST DIRECTE 20,02486

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,02486COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,08m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U010 Rend.: 20,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15400/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

4,36000/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,90200/R 19,720007,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 12,41600 12,41600
Maquinària:

0,97850/R 39,140000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,30900/R 12,360000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

1,00150/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,28900 2,28900
Materials:

0,1562278,110000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,4340064,340000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,4594081,980000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,323505,070001,050B9E1U001 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmm2

Subtotal... 14,37312 14,37312

COST DIRECTE 29,07812

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,07812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,50m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

G9GA0022 Rend.: 24,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96167/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

3,63333/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,41500/R 20,490004,000A0130000 =xManobre especialistah

1,64333/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 9,65333 9,65333
Maquinària:

0,47583/R 11,420001,000C1700002 =xEquip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

h

3,00583/R 72,140001,000C170AG00 =xEstenedora de paviments de formigóh

2,18417/R 52,420001,000C170AG10 =xEnllestidora de paviments de formigóh

0,33000/R 3,960002,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 5,99583 5,99583



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

77,8680074,160001,050B060UU02 =xFormigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3
de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs
transport a l'obra

m3

1,598000,940001,700B0813U01 =xAdditiu superfluidificant per a formigókg

9,380009,380001,000B0DZ1021 =xAmortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments
rígids, fixat amb clavilles

u

Subtotal... 88,84600 88,84600

COST DIRECTE 104,49516

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,49516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,24m Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m
d'alçària sobre muret, formada per sabata correguda de 0.45
x 0.45 m de formigó HM 20 i muret de 40 cm d'alçada amb
blocs de formigó de 20 cm, amb malla d'acer galvanitzat
plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5
mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm
de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavació, tensors, tornapuntes i material auxiliar

GAR1U055 Rend.: 1,000P- 96

 €835,00u Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de
2,40x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla d'acer
galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador,
pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de
60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25,
encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb
formigó ha-25

GAR2100N Rend.: 1,000P- 97

 €78,54m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm
i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i
pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada

GB12U010 Rend.: 4,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77000/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

10,24500/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,91500 26,91500
Maquinària:

5,00750/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,77000/R 3,080001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,65250/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 7,43000 7,43000
Materials:
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0,3903078,060000,005B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

43,8000043,800001,000BB12UC01 =xBarana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30
mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
part proporcional de placa i elements d'ancoratge

m

Subtotal... 44,19030 44,19030

COST DIRECTE 78,53530

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,53530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,25m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i
brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60
mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada
en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

GB12U020 Rend.: 3,500P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59429/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

12,45714/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

11,70857/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,76000 30,76000
Maquinària:

5,72286/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,88000/R 3,080001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,88857/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 8,49143 8,49143
Materials:

0,3903078,060000,005B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

55,6100055,610001,000BB12UC02 =xBarana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40
mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de
120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge

m

Subtotal... 56,00030 56,00030

COST DIRECTE 95,25173

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,25173COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,52m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

GB32U001 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah

5,91600/R 19,720000,300A0132000 =xPeóh

Subtotal... 16,81600 16,81600
Materials:

65,0200065,020001,000BB32U001 =xReixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm

m2

0,4286885,736100,005D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 65,44868 65,44868
Altres:

% 0,2522416,816001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25224 0,25224

COST DIRECTE 82,51692

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,51692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,69m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i
separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye
40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada,
superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

GB32U060 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah

5,91600/R 19,720000,300A0132000 =xPeóh

Subtotal... 16,81600 16,81600
Materials:

69,1900069,190001,000BB32U010 =xReixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm,
separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons
de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2

m2

0,4286885,736100,005D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 69,61868 69,61868
Altres:

% 0,2522416,816001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,25224 0,25224

COST DIRECTE 86,68692

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,68692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €245,82u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77000/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

54,50000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

24,57500/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,84500 84,84500
Maquinària:

12,51875/R 40,060000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,67500/R 1,870002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

20,86250/R 16,690001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 38,05625 38,05625
Materials:

71,0220067,640001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,1108055,540000,020B071U001 =xMorter M-80m3

0,395501,130000,350B0A31000 =xClau acerkg

1,760000,400004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

2,046000,930002,200B0D7U002 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2

46,5800046,580001,000BD5ZU001 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura

u

Subtotal... 122,91430 122,91430

COST DIRECTE 245,81555

0,00%DESPESES INDIRECTES

245,81555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €268,54m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària
mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per
a 40 t de càrrega, segons plànols

GD5KU010 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

65,40000/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
29,49000/R 19,660001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 106,43000 106,43000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,87000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

8,34500/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 16,22400 16,22400
Materials:

35,8492067,640000,530B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,4443255,540000,008B071U001 =xMorter M-80m3

0,339001,130000,300B0A31000 =xClau acerkg

3,600000,400009,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

4,278000,930004,600B0D7U002 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2

101,38000101,380001,000BD5ZU002 =xMarc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t
de càrrega de ruptura

m

Subtotal... 145,89052 145,89052

COST DIRECTE 268,54452

0,00%DESPESES INDIRECTES

268,54452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,61u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GDK2N058 Rend.: 1,000P- 104

 €280,78u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació,
replè, encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de
polipropilè.

GDK2N060 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30800/R 23,080000,100A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

17,44000/R 17,440001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,54800 41,54800
Materials:

1,0199623,720000,043B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

231,6240064,340003,600B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,190001,190001,000B0DF8H0A =xMotlle metàl.lic, per a encofrat de pericó de registre de 60 x
60 x 150 cm, per a 150 usos.

UT

5,400000,2400022,500B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 239,23396 239,23396



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 280,78196

0,00%DESPESES INDIRECTES

280,78196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,33m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.

GDKZR010 Rend.: 0,941P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,81084/R 23,080000,400A0112000 =xCap de collah

92,66738/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

85,78108/R 20,180004,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 188,25930 188,25930
Materials:

4,070004,070001,000BDDZR030 =xPlanxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.

m2

Subtotal... 4,07000 4,07000

COST DIRECTE 192,32930

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,32930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,00m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en
arqueta de presentació, inclòs elements de fixació

GDKZR015 Rend.: 1,000P- 107

 €53,89u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións
eléctriques de dimensions 60x60x60, inclos el transport i
muntatge a obra. 

GG110030 Rend.: 1,000P- 108

 €31,68u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións
eléctriques de dimensions 40x40x40, inclos el transport i
muntatge a obra.

GG110040 Rend.: 1,000P- 109

 €1.398,43u Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb
lluminària de policarbonat, amb xapa d'alumini, portaglobus
de fosa injectada d'alumini, lames deflectores de xapa
d'alumini pintats en color blanc, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta, de potència 150 W, col.locat sobre dau
de formigó

GG110045 Rend.: 1,000P- 110



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €476,32u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a
equip i acoblat al suport

GG110050 Rend.: 1,000P- 111

 €2.600,67u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per
a una eventual immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

GG112010 Rend.: 1,000P- 112

 €6.386,49u Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament
muntats i conexionats els aparells i materials adequats, amb
les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm 
S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres
transformadors d'intensitat per a la mesurament de la energia
elèctrica cunsumida 
S'inclou el muntatge i connexió 

GG112012 Rend.: 1,000P- 113

 €5.006,78u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per
a una eventual immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

GG112014 Rend.: 1,000P- 114

 €2.534,29u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i
pretractanment, degudament muntat i conexionat, emprant
conductor de coure nu de 50 mm2. El conductor de coure
unit a piques d'acer courejat de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m

GG112016 Rend.: 1,000P- 115

 €679,10u Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o
neutre del transformador. Instal·lació exterior realitzada amb
coure aïtllat, degudament muntada i conexionada.
Característiques:
- geometria: piques alineades 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 2
- longitud de piques: 2 m
- distància entre piques: 3,00 m

GG112018 Rend.: 1,000P- 116
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 €462,92u Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de
posada a terra de protecció en l'edifici de transformació, amb
el conductor de coure nu, engrapat a la paret i connectat als
equips de MT i altre aparamenta de l'edifici, així com una
caixa general de terra de protecció segons les normes de la
companyia subministradora

GG112020 Rend.: 1,000P- 117

 €6.242,69u Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert
integral:
- Potència: 250 KVA
- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%
- Tensió secundària: 3*400-230 V
- connexió: triangle - estrella

GG112022 Rend.: 1,000P- 118

 €964,06u Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30
KV AL, de secció 150 mm2, del tipus 24 terminacions
elastimold, en un extremo con difusor i model OTK. En l'altre
extrem són del tipus enchufable recta i model K152

GG112024 Rend.: 1,000P- 119

 €632,15u Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de
1x240 mm2 (etilè-propileno) sense armadura, i tots els
accessoris per la conexió, formats per un grup de cables en
la quantitat 1 fase + 1xnmeitrp. De 2,50 m de longitud

GG112026 Rend.: 1,000P- 120

 €2.108,77u Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:
- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV
pols amb bloc de relés magnetotèrmics, tipus Compact
NS400 de Merlin Guerin o equivalent, de característiques:
- In = 400A
- Icc = 25 kA. NE
- 4 fusibles de 400 A

GG112028 Rend.: 1,000P- 121

 €2.813,57u Armari mesura format per:
- Armari mural IP-55
- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a
mesura de energia activa-reactiva multitarifa i maxímetre (3
trafos 100/5, classe 0,5)
- Registrador electrònic i regleta de verificació

GG112030 Rend.: 1,000P- 122

 €331,91u Protecció metàl·lica per a defensa del transformadorGG112032 Rend.: 1,000P- 123
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 €447,69u Enllumenat normal i d'emergència format per:
Interruptor diferencial
- Tipus 2x25A-30mA
Interruptors magnetotèrmics:
- Quantitat: 2 u
- Tipus I+N de 10A
Pantalles fluorescents estanques
- Quantitat: 1 u
- Tubs: 1x36 W
Aparells autònoms d'emergència 
- Quantitat 1 u
Tipus: IP66-170 Lm
Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors
HO7V-K

GG112034 Rend.: 1,000P- 124

 €546,99u Equip de seguretat i maniobra compost per:
banqueta aïllant
parell de guants d'amiant
extintor d'eficàcia 89b
una palanca d'accionament 
armari de primers auxilis

GG112036 Rend.: 1,000P- 125

 €475,00u Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o
similar, per a xarxes polucionades, per a instal·lació de
compensació del transformador. De potència 10 kVAr amb
disyuntor MG, en cofret IP31 de dimensions 240x340x270
mm.

GG112038 Rend.: 1,000P- 126

 €14,83u Soldadura aluminotèrmica cable-cable
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2

GG113000 Rend.: 1,000P- 127

 €642,15u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït
per armari aïllant de policarbonat de dimensions
360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 25 A -
10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
 6 ud I+N de 10 A
 2 ud I+N de 25 A

GG122D02 Rend.: 1,000P- 128
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 €1.037,89u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït
per armari aïllant de policarbonat de dimensions
360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A -
10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
1 ud I+N de 10 A
2 ud I+N de 16 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud III+N de 10 A
2 ud III+N de 20 A

GG122D03 Rend.: 1,000P- 129

 €581,63u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït
per armari aïllant de policarbonat de dimensions
360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A -
10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
4 ud I+N de 10 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud I+N de 16 A

GG122D04 Rend.: 1,000P- 130

 €26.025,00PA Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT
(25KV) a nova ET incloent·hi connexionat a línia existent,
dues torres metàl·liques, cablejat, transformació a soterrada i
conexió a ET, tot inclòs

GG125000 Rend.: 1,000P- 131

 €10,94u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55,
incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO
o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

GG150005 Rend.: 4,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23080/R 23,080000,040A0112000 =xCap de collah

5,45000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,42000/R 19,360000,500A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 8,10080 8,10080
Materials:

2,840002,840001,000BG150015 =xCaixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm, IP-55u

Subtotal... 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 10,94080

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,94080COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,05m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U005 Rend.: 16,670P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11492/R 23,080000,083A0112000 =xCap de collah

1,30774/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,16137/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,58403 2,58403
Materials:

0,430000,430001,000BG220005 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,46396 0,46396

COST DIRECTE 3,04799

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,04799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,53m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U010 Rend.: 14,290P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11467/R 23,080000,071A0112000 =xCap de collah

1,52554/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,35479/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,99500 2,99500
Materials:

0,500000,500001,000BG220010 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 16
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,53396 0,53396

COST DIRECTE 3,52896

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,52896COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,23m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U015 Rend.: 12,500P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11632/R 23,080000,063A0112000 =xCap de collah

1,74400/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,54880/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,40912 3,40912
Materials:

0,790000,790001,000BG220015 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre exterior nominal 32
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,82396 0,82396

COST DIRECTE 4,23308

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,23308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,86m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U020 Rend.: 11,110P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11633/R 23,080000,056A0112000 =xCap de collah

1,96220/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,74257/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,82110 3,82110
Materials:

1,000001,000001,000BG220020 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 1,03396 1,03396

COST DIRECTE 4,85506

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,85506COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,62m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U025 Rend.: 10,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11540/R 23,080000,050A0112000 =xCap de collah

2,18000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,93600/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,23140 4,23140
Materials:

1,350001,350001,000BG220025 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 1,38396 1,38396

COST DIRECTE 5,61536

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,61536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,00m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U030 Rend.: 9,090P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11426/R 23,080000,045A0112000 =xCap de collah

2,39824/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,12981/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,64231 4,64231
Materials:

2,320002,320001,000BG220030 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 2,35396 2,35396

COST DIRECTE 6,99627

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,99627COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,28m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 16 i muntat superficialment, inclòs transport a
obra, material auxiliar i de fixació necessari

GG241402 Rend.: 12,990P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,67821/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,49038/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,16859 3,16859
Materials:

2,010002,010001,000BG2414U0 =xTub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 16

m

0,099440,220000,452BGW24000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'aceru

Subtotal... 2,10944 2,10944

COST DIRECTE 5,27803

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,27803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,60m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 21 i muntat superficialment, inclòs transport a
obra, material auxiliar i de fixació necessari

GG241502 Rend.: 11,360P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91901/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,70423/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,62324 3,62324
Materials:

2,880002,880001,000BG2415U0 =xTub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 21

m

0,099440,220000,452BGW24000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'aceru

Subtotal... 2,97944 2,97944

COST DIRECTE 6,60268

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,60268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,50m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP
marca CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports
i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge
superficial

GG2C1602 Rend.: 1,000P- 141
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 €46,48m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de
600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a
obra i muntatge superficial

GG2D0400 Rend.: 3,550P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64364/R 23,080000,099A0112000 =xCap de collah

6,14085/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,45352/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 12,23801 12,23801
Materials:

34,2400034,240001,000BG2D0400 =xSafata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de
600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar

m

Subtotal... 34,24000 34,24000

COST DIRECTE 46,47801

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,47801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG311B0V Rend.: 20,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11540/R 23,080000,100A0112000 =xCap de collah

1,09000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,96800/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,17340 2,17340
Materials:

4,890004,890001,000BG311B0U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 4,89000 4,89000

COST DIRECTE 7,06340

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,06340COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,25m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG311D0V Rend.: 14,930P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16077/R 23,080000,104A0112000 =xCap de collah

1,46015/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,29672/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,91764 2,91764
Materials:

8,330008,330001,000BG311D0U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 8,33000 8,33000

COST DIRECTE 11,24764

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,24764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,76m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31220V Rend.: 33,330P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06925/R 23,080000,100A0112000 =xCap de collah

0,65407/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,58086/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 1,30418 1,30418
Materials:

0,460000,460001,000BG31220U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 0,46000 0,46000

COST DIRECTE 1,76418

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,76418COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,10m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31250V Rend.: 23,260P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09228/R 23,080000,093A0112000 =xCap de collah

0,93723/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,83233/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 1,86184 1,86184
Materials:

1,240001,240001,000BG31250U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 1,24000 1,24000

COST DIRECTE 3,10184

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,10184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,50m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31428V Rend.: 1,000P- 147

 €2,69m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31430V Rend.: 27,030P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09222/R 23,080000,108A0112000 =xCap de collah

0,80651/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,71624/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 1,61497 1,61497
Materials:

1,080001,080001,000BG31430U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m
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Subtotal... 1,08000 1,08000

COST DIRECTE 2,69497

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,69497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,54m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31440V Rend.: 22,220P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11530/R 23,080000,111A0112000 =xCap de collah

0,98110/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,87129/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 1,96769 1,96769
Materials:

1,570001,570001,000BG31440U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 1,57000 1,57000

COST DIRECTE 3,53769

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,53769COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,28m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31450V Rend.: 20,830P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11523/R 23,080000,104A0112000 =xCap de collah

1,04657/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,92943/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,09123 2,09123
Materials:
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2,190002,190001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 2,19000 2,19000

COST DIRECTE 4,28123

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,28123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,50m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31452V Rend.: 1,000P- 151

 €4,10m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 5x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31454V Rend.: 1,000P- 152

 €3,10m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31456V Rend.: 1,000P- 153

 €7,34m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31470V Rend.: 19,230P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11522/R 23,080000,096A0112000 =xCap de collah

1,13365/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,00676/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,25563 2,25563
Materials:

5,080005,080001,000BG31470U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 5,08000 5,08000
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COST DIRECTE 7,33563

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,33563COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,50m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 8x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31480V Rend.: 1,000P- 155

 €7,80m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31B87V Rend.: 17,241P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13788/R 23,080000,103A0112000 =xCap de collah

1,26443/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,12290/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,52521 2,52521
Materials:

5,270005,270001,000BG31B87U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 5,27000 5,27000

COST DIRECTE 7,79521

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,79521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,88m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31BGDV Rend.: 5,880P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41607/R 23,080000,106A0112000 =xCap de collah

3,70748/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,29252/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,41607 7,41607
Materials:

155,46000155,460001,000BG31BGDU =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 155,46000 155,46000

COST DIRECTE 162,87607

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,87607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,73m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

GG3809U2 Rend.: 6,670P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23184/R 23,080000,067A0112000 =xCap de collah

2,18000/R 21,800000,667A0121000 =xOficial 1ah

2,90255/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,31439 5,31439
Materials:

1,270001,270001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m

0,143360,320000,448BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu

Subtotal... 1,41336 1,41336

COST DIRECTE 6,72775

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,72775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,03m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
soldadures aluminotèrmiques

GG381000 Rend.: 3,330P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57527/R 23,080000,083A0112000 =xCap de collah

1,19802/R 21,800000,183A0121000 =xOficial 1ah

5,92192/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

4,84291/R 19,360000,833A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 12,53812 12,53812
Materials:

3,280003,280001,000BG38U050 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 m

0,207360,320000,648BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu
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Subtotal... 3,48736 3,48736

COST DIRECTE 16,02548

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,02548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,05m Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació,
sorra, tub de polietilè, làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases, completament acabat

GG381060 Rend.: 1,000P- 160

 €22,75m Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada,
inclosa excavació, formigó, tub de polietilè i reblert compactat
de rases, completament acabat

GG381062 Rend.: 1,000P- 161

 €23,52m Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

GG3A0102 Rend.: 1,000P- 162

 €100,00u Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a
terra

GG3A0104 Rend.: 1,000P- 163

 €64,59u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

GG402010 Rend.: 1,000P- 164

 €44,44u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
embotit, muntada superficialment al sostre

GG402012 Rend.: 1,000P- 165

 €125,80u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i
làmpada vapor de mercuri a pressió alta de 250 W de xapa
d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada,
suspesa 

GG402014 Rend.: 1,000P- 166

 €112,45u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia,
com a màxim, muntada superficialment a la paret

GG402016 Rend.: 1,000P- 167



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,30u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment

GG402018 Rend.: 1,000P- 168

 €15,47u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

GG402022 Rend.: 1,000P- 169

 €13,86u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

GG402024 Rend.: 1,000P- 170

 €17,78u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T,
de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44,
col·locada

GG402026 Rend.: 1,000P- 171

 €12,04u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment

GG402028 Rend.: 1,000P- 172

 €12,75u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment

GG402030 Rend.: 1,000P- 173

 €2.404,41u Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de
1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min
Elevació 3 m 

GHA1PEC6 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,17000/R 22,340000,500A0112100 =xEncarregath

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

39,44000/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 72,41000 72,41000
Maquinària:

21,49000/R 42,980000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 21,49000 21,49000
Materials:

2.310,510002.310,510001,000BV11PEC6 =xPolipast de carro d'empenta elèctric trifàsic per a càrrega de
1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min

u

Subtotal... 2.310,51000 2.310,51000



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2.404,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.404,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,72U Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou
subministrament, instal.lació, muntatge amb fixació de
formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot
inclòs completament acabat.

GJS11010 Rend.: 1,000P- 175

 €41,47U Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet
segons s'indica en els plànols, inclou subministrament,
col.locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC
protegit amb morter, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

GJS11012 Rend.: 1,000P- 176

 €90,00u Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua
potable, inclòs armari i p.p. d'obra civil necessària

GJS11030 Rend.: 1,000P- 177

 €607,00u Formació de centre de control per a xarxa de reg, amb els
següents elements:
- 1 regulador de pressió 1-1/2
- 2 manómetre de glicerina
- 1 vàlvula de bola de llautó 1-1/2
- 1 Electrovàlvula 1-1/2

GJS11032 Rend.: 1,000P- 178

 €15.277,00u Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP 54
amb porta transparent de dimensions aproximades 2200 x
1000 x 600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració
adequada per 96ED / 96SD / 16EA / 8SA, compost per els
següents elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar
- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar
- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació
gàlvanica
- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació
gàlvanica
- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació
gàlvanica
- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació
gàlvanica
- 4 con·nectors frontals 392
- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida
Incloent-hi subministrament del material i muntatge.

GNEC0005 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

11.457,750000,7500015.277,000A020005 =xMaterials FFu

3.055,400000,2000015.277,000A020010 =xMuntatge i provesu

763,850000,0500015.277,000A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 15.277,00000 15.277,00000

COST DIRECTE 15.277,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15.277,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.524,83u Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D
352 (3,2 GHz, 533MHz FSB, 512 KB SLC) / 120GB SATA
HDD, muntatge intern / 512 MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256
MB), resta de característiques segons ETG.

GNEC0020 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

2.643,622500,750003.524,830A020005 =xMaterials FFu

704,966000,200003.524,830A020010 =xMuntatge i provesu

176,241500,050003.524,830A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 3.524,83000 3.524,83000

COST DIRECTE 3.524,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.524,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €416,99u Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per
a equips de control informatic.

GNEC0025 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

312,742500,75000416,990A020005 =xMaterials FFu

83,398000,20000416,990A020010 =xMuntatge i provesu

20,849500,05000416,990A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 416,99000 416,99000

COST DIRECTE 416,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

416,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.284,30u Software Scada Siemens o similar:
- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P
- Programació de l'aplicació
- Enginyeria, documentació i posada en marxa

GNEC0030 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

4.713,225000,750006.284,300A020005 =xMaterials FFu

1.256,860000,200006.284,300A020010 =xMuntatge i provesu



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
314,215000,050006.284,300A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 6.284,30000 6.284,30000

COST DIRECTE 6.284,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.284,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.192,40u Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb
connector Siemens o similar

GNEC0035 Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

894,300000,750001.192,400A020005 =xMaterials FFu

238,480000,200001.192,400A020010 =xMuntatge i provesu

59,620000,050001.192,400A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 1.192,40000 1.192,40000

COST DIRECTE 1.192,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.192,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.109,27u Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000
VA, 230 V, formada per rectificador, contactor estàtic,
by-pass i bateria d'acumuladors per autonomia  de 10 minuts

GNEC0040 Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

831,952500,750001.109,270A020005 =xMaterials FFu

221,854000,200001.109,270A020010 =xMuntatge i provesu

55,463500,050001.109,270A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 1.109,27000 1.109,27000

COST DIRECTE 1.109,27000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.109,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00u Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA.
Inclòs connexionat i pp cablejat i accessoris

GNEC0045 Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

1.125,000000,750001.500,000A020005 =xMaterials FFu

300,000000,200001.500,000A020010 =xMuntatge i provesu

75,000000,050001.500,000A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu
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T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.500,00000 1.500,00000

COST DIRECTE 1.500,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.500,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,90u Graella formada per canonada de PVC DN 80, per
distribucción d'aire a dessorador, amb 8 unitats. de difusors
de bombolla gruixudes, marca EIMCO o similar, amb
vàlvules de bola de tancament.

GNEM0005 Rend.: 1,000P- 186

 €101,08u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 80 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM0025 Rend.: 1,000P- 187

 €74,12u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 65 
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM0099 Rend.: 1,000P- 188

 €86,25u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

GNEM0101 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

64,687500,7500086,250A020005 =xMaterials FFu

17,250000,2000086,250A020010 =xMuntatge i provesu

4,312500,0500086,250A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 86,25000 86,25000

COST DIRECTE 86,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €325,57u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant  

GNEM0102 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

244,177500,75000325,570A020005 =xMaterials FFu

65,114000,20000325,570A020010 =xMuntatge i provesu

16,278500,05000325,570A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 325,57000 325,57000

COST DIRECTE 325,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

325,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,00u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440,
incloent vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec. 

GNEM0104 Rend.: 1,000P- 191

 €9.275,80u Transportador compactador de cargol sense fi de les
següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Disposició: horitzontal
- Material a transportar: residus agiua bruta
- Capacitat: 1,50 m3/h
- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m
- Longitud transportador: 5 m.
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat:  33  rpm
- Tremuja de descàrrega de 1,30 m
Materials:
- Canal: acer A 410b
- Hèlix: acer A 410b
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 kW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segun standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

GNEM0105 Rend.: 1,000P- 192
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €162,29u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM0106 Rend.: 1,000P- 193

 €251,08u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM0108 Rend.: 1,000P- 194

 €222,33u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer,
amb brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les
següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

GNEM0117 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

166,747500,75000222,330A020005 =xMaterials FFu

44,466000,20000222,330A020010 =xMuntatge i provesu

11,116500,05000222,330A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 222,33000 222,33000

COST DIRECTE 222,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

222,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20.029,33u Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids gruixos,
de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Tipus: vertical
Dimensions del canal:
- Ample: 0,40 m.
- Alçada: 1,00 m.
Reixa estatica:
- Tipus: recta
- Inclinació vertical: 75 graus
- Separació entre barrots: 20 mm.
- Ample  de pletines: 12 mm
Bastidor:
- Tipus: monobloc
Materials:
- Reixa: acer inoxidable AISI 304
- Pinta: acer inoxidable AISI 304
- Bastidor: acer inoxidable AISI 304
Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp.
Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Automatismes:
- Llimitador de par
- Temporizador i presió diferencial
Acabat:
- Segons Esp. Tec.

GNEM0195 Rend.: 1,000P- 196

 €548,26u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 800 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de
vidre 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

GNEM0305 Rend.: 1,000P- 197



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9.117,50u Tamís rotatiu de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.
- Caball: 67.92 m3/h
- Forma del tamís: cilíndrica
- Llum de pas: 1,5 mm.
Materials:
- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L
- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L
Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp.
Tec)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 9 rpm
Acabat: 
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

GNEM0315 Rend.: 1,000P- 198

 €16.725,00u Pont grua birrail de les següents característiques:
- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar
- Capacitat de càrrega: 6000 kg
- Velocitat d'elevació: 3 m/min
- Velocitat de translació del carro: 20 m/min
- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials
- Tambor: tub d'acer semi dur laminat
Accionament: motoreductor  elèctrics
- Tipus: monoboc
- Potencia: motor  elevació 4,5 kW
- Potencia: motor translació carro 0,45 kW
- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:
- Segons estàndards del fabricant 
Inclòs subministre del material, muntatge i proves de
funcionament. 

GNEM0316 Rend.: 1,000P- 199

 €309,40u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua
a pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques,
fins i tot vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3
vies per comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - falques: coure recuit 

GNEM0405 Rend.: 1,000P- 200
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 €1.399,00u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

GNEM0505 Rend.: 1,000P- 201

 €1.796,85u Grup moto- bomba centrífuga de les següents
característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució. submergible
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombejar: fangs excés
- Cabal : 5.5 m3/h
- Alçada manomètrica: 8 mca
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas sòlids: 60 mm
- Rendiment: 31%
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric 
- Potencia 3 KW
- Velocitat: 1450 rpm
- Aïllament: classe F
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Téc.

GNEM0536 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

1.347,637500,750001.796,850A020005 =xMaterials FFu

359,370000,200001.796,850A020010 =xMuntatge i provesu

89,842500,050001.796,850A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 1.796,85000 1.796,85000

COST DIRECTE 1.796,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.796,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.431,35u Grup motobomba centrifuga de les següents
característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua bruta 
- Cabal: 34 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 8 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 41,1% 
- Tipus de tancament: doble mecanic 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fonería GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 3 kW. 
- Velocitat: 1.400 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i
espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

GNEM0542 Rend.: 1,000P- 203

 €610,15u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes buidats 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM0545 Rend.: 1,000P- 204

 €9.157,50u Classificador rentador de sorres de les següents
característiques: 
- Marca: FILTRAMASSA o similar 
- Model: CT15/15 
- Tipus: Cargol sense fi 
- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h 
- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 kW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM0605 Rend.: 1,000P- 205



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12.068,31u Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de
greixos i flotants, de les següents característiques: 
  - Marca: FILTRAMASSA o equivalent 
  - Per a un cabal de 10 m3 / h
  - Longitud del tanc: 2430 mm
  - Amplada del tanc: 1000 mm
  - Alçada total: 2190 mm
Materials: 
  - Xassís: acer inoxidable AISI 304 
  - Eix: acer inox. AISI 304 
  - Rascadors: 4 ud 
Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc) 
  - Tipus: monobloc 
  - Potència: 0,18 KW 
  - Velocitat de sortida: 2,7 rpm 
Acabat: 
  - Segons estàndard de fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tèc)

GNEM0810 Rend.: 1,000P- 206

 €244,23u Ventilador extractor helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: CASALS o similar 
- Cabal màxim:1500 m3 / h. 
- Velocitat: 2.860 rpm 
- Potència absorbida: 200 W 
- Nivell sonor: 76 dB (A) 
Materials: 
- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre 
- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre 
Accionament: motor elèctric segons ETG
- Potència: 200 W 
- Execució: IP 65 
Accessoris: 
- Obturador tipus persiana 
- Reixeta de protecció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant

GNEM1007 Rend.: 1,000P- 207

 €184,30u Electrovàlvula per a reg a 24 V, amb arqueta en PVC de 0,20
x 0,20 x 0,30 m

GNEM1120 Rend.: 1,000P- 208

 €38,59u Brida plana per soldar 
- DN 65 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

GNEM1122 Rend.: 1,000P- 209

 €52,93u Brida plana per soldar 
- DN 100 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

GNEM1124 Rend.: 1,000P- 210



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €309,40u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua
a pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques,
inclosa vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3
vies per comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - Falques: coure recuit

GNEM1405 Rend.: 1,000P- 211

 €20,44u Vàlvula de bola de les següents característiques:
- Marca: CH o similar
- DN 50   
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Accionament: manual per clau
- Material: PVC
(Resta de caracteriístiques segons Esp. Tec)

GNEM1506 Rend.: 1,000P- 212

 €1.440,99u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: SEEPEX o equivalent
- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%
- Densitat: 1 kg/dm3 
- Cabal: 40-250 l / h 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a 
- Velocitat de la bomba: 42-261pm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: empaquetadura 
- Pas de sòlids: 1 mm 
Materials: 
- Cos: fosa GG 25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29 
- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat 
Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons
Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 KW 
- Velocitat de sortida: 1380 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM2006 Rend.: 1,000P- 213



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.067,85u Grup motobomba dosificadora de les següents
característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Tipus: membrana 
- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial 
- Cabal màxim: 5  l / h. 
- Pressió màxima: 12 kg/cm2 
- Cadència: 144 gpm 
Materials: 
- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE 
- Caixa de vàlvules: polipropilè 
- Membrana: Vitón 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 120 W 
- Velocitat: 1.500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec

GNEM2007 Rend.: 1,000P- 214

 €2.348,60u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: SEEPEX o similar 
- Fluid a bombar: fangs espessits al 5% 
- Cabal: 1 a 4 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: c. silici 
Materials: 
- Cos: fosa GG-25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom
dur 250 micres 
- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088 
- Estartor: NBR perbunan 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec  
- Tipus: monobloc 
- Potència: 1,5 KW 
- Velocitat de sortida: 1400 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

GNEM2040 Rend.: 1,000P- 215



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.852,20u Grup de pressió de les següents característiques: 
- Marca: Ercole MARELLI o similar 
- Fluid a bombar: aigua tractada
- Cabal: 5 m3 / h. 
- Pressió: 70 m.c.a. 
Format per: 
- Dues bombes multicel verticals (1 en reserva) 
. Cabal unitari: 5 m3 / h. 
. Pressió: 70 m.c.a. 
. Tancament: mecànic
. Construccio: cos en fosa i rodet de Noryl 
. Accionament: motor elèctric segons Esp Tec, de potència
2,25 KW a 3.000 rpm 
- Un dipòsit de membrana recergable de 300 litres timbratge
a 8 kg/cm2 
- Dos presostats regulats de 5 a 7 kg/cm2 
- Un manòmetre de 0-16 kg/cm2 
- Un quadre elèctric 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM2050 Rend.: 1,000P- 216

 €49,15u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM2102 Rend.: 1,000P- 217

 €65,01u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

GNEM2105 Rend.: 1,000P- 218



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.796,85u Grup motobomba centrifuga de les següents
característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: fangs recirculat 
- Cabal: 21 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3,5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 42,5% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 1,3 kW. 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i
espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM2530 Rend.: 1,000P- 219

 €2.431,35ud Grup motobomba centrífuga de les següents
característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts 
- Cabal: 15 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vòrtex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 31,2% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc 
- Potència: 3 kW 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM2535 Rend.: 1,000P- 220



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.405,70u Filtre d'anelles automàtic de les següents característiques: 
- Marca: HIDROGLOBAL o equivalent 
- Anells plàstics ranurats de 130 micres 
- Connexió: 2'' 
- Cabal màxim: 25 m3 / h 
- Amb manòmetre, col.lector 
- Pressió màxima: 10 kg 
- Programador alimentació 220V - 50 Hz

GNEM2550 Rend.: 1,000P- 221

 €1.796,85u Grup motobomba centrifuga de les següents
Característiques: 
- Marca: ABS o equivalent 
- Execució: submergible 
- Instal lació: Fixa 
- Fluid un bomber: Greixos i flotants 
- Cabal: 3 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm. 
- Tipus d'impulsor: vòrtex d' 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 13,5% 
- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici 
Materials: 
- Carcassa: Fosa GG-25 
- Rodet: Fundició GG-25 
- Eix: acer inox. AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.  
- Potència: 1,9 KW 
- Velocitat: 1,450 rpm. 
- Aïllament: Classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia
espàrrecs i d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons ESP. Tec )

GNEM2567 Rend.: 1,000P- 222

 €1.667,44u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: fins a 4 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de
moltopreno.

GNEM2710 Rend.: 1,000P- 223

 €2.184,53u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: 11 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de
moltopreno.

GNEM2715 Rend.: 1,000P- 224
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T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.791,10u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents
característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 25/104 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm 
- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça 
- Eix: F-1250 
- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec  
- Potència: 3.7 / 4 kW 
- Velocitat: 1500/2895 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Maniguet elàstic 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

GNEM2716 Rend.: 1,000P- 225
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 €21.870,46u Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de
planta circular, de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Tipus. rasquetes 
- Tracció: perifèrica
- Diàmetre del tanc: 8,20 m. 
- Alçada del líquid: 3,50 m. 
Pont: 
- Longitud: 4,60 m. 
- Ample útil: 0,80 m. 
Punt de gir: 
- Tipus: taula giratòria 
- Presa de corrent: anells fregants 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 2,00 m. 
- Alçada: 1,50 m. 
Braços escombrat de fons: 
- Tipus: radial 
- Quantitat: 3 
Sistema de neteja de canals i abocadors: 
- Tipus: raspall 
Recollida de flotants: 
- Tipus: caixa submergida 
Deflector i abocador 
Materials: 
- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons
UNE 37.501 
- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada 
- Barana: acer inoxidable 
- Escala d'accés 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat 
- Deflector i abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,25 KW 
- Velocitat de sortida: 10 rpm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM3027 Rend.: 1,000P- 226
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 €8.686,71u Transportador de cargol sense fi de les següents
característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Disposició: inclinació 10 graus 
- Material a transportar: fangs deshidratats 
- Capacitat: 2,5 m3 / dia 
- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x
0,60 m 
- Diàmetre hèlix: 200 mm 
- Velocitat: 33 rpm 
Materials: 
- Canal: acer inoxidable AISI 304 
- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12) 
- Eix: acer CK-45 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,75 KW 
- Velocitat de sortida: 1500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM3511 Rend.: 1,000P- 227

 €3.512,70u Electroagitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos 
- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m 
- Volum: 10 m3 
- Diàmetre de la hèlix: 200mm. 
- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m. 
- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg. 
Materials: 
- Cos: fosa gris 
- Helice: fosa gris 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )

- Tipus: monobloc 
- Potència: 2 kW
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

GNEM3905 Rend.: 1,000P- 228
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 €8.869,00u Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les
següents característiques: 
- Marca: HIDROTARRACO o equivalent 
- Model: Polypack APS-MAX-700-SS 
- Cabal: 350 a 700 litres/h
L'equip està compost pels següents elements: 
a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments,
construït en acer inox. AISI 304, dotat de valvuleria, regulació
i cabalimetre
b) Dosificador volumètric de polielectrolit 
- Tipus:DP-320-3L 
- Material: acer inox. AISI 304 
- Accionament: motorreductor de 0,25 KW 
c) Un electroagitador 
- Material: acer inox. AISI 316 
- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW 
d) Armari de control i automatisme 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM3925 Rend.: 1,000P- 229

 €15.320,31u Agitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL 
- Forma de bassa: donut 
- Volum: 612 m3 
- Posició de treball: horitzontal submergit 
- Tipus d'amarratge: per suport fons canal 
- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm 
- Angle de l'hèlix: 8,3 º 
- Nombre d'àleps: 2 
- Velocitat: 42 rpm 
- Empenta: 1032 N 
- Pes: 150 kg 
- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques
d'ancoratge i polipast manual 
Materials: 
- Eix: acer inox. AISI 420 
- Cos: GG25 
- Helice: fosa gris 
- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec
2.00.00.02) 
- Tipus: monobloc 
- Protecció: IP-68 
- Potència: 1,4 KW 
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM3930 Rend.: 1,000P- 230
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 €3.402,00u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents
característiques: 
- Marca: ECOTEC o equivalent 
- Servei. cobriment espessidor 
- Diàmetre del espessidor: 4,50 m 
- Gruix 5-6 mm 
- Construcció: per sectors 
Materials: 
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre 
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L 
- Unions elàstiques: neoprè 
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant 
- Interior: laminat sense pigmentació 
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)

GNEM4105 Rend.: 1,000P- 231

 €804,22u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN
2440, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes recirculació 
- Diàmetre principal: 80 mm. 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4113 Rend.: 1,000P- 232

 €1.107,22u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les
següents característiques: 
- Diàmetre principal: DN 100 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 100 
- Pressió nominal: PN 6 
- Material: acer inoxidable AISI 316L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4135 Rend.: 1,000P- 233

 €1.327,15u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: Bombament pou de gruixos 
- Diàmetre principal: 150 mm 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 150
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4140 Rend.: 1,000P- 234



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.705,75u Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques: 
- Marca: TECNIUM o equivalent
- Model: DPGSS-15 
- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric 
- Forma cilíndric vertical amb fons pla 
- Capacitat: 1500 l. 
- Diàmetre: 1200 mm. 
- Alçada cilíndrica: 1330 mm. 
- Alçada total: 1563 mm
- Gruixos: barrera química: 1,50 mm   
- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre
                               Coberta: 4,5 mm
                               Cilindri 3,5 mm 
                               Fons 3,5 mm
Equipat amb: 
- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega,
descàrrega, ventilació i vessament 
- Indicador de nivell i contacte
- Buidat DN 50 mm
- Venteig DN 50 mm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM4235 Rend.: 1,000P- 235

 €325,55u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida fangs del espessidor 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 1 de DN 80 
- Ramals de sortida: 3 de DN 80  
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4540 Rend.: 1,000P- 236

 €230,62u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM4550 Rend.: 1,000P- 237

 €235,93u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 65 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 50 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4555 Rend.: 1,000P- 238
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 €195,50u Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- DN 80 
- Connexions: brides DIN 2.502 
- Accionament: neumàtic 
Materials: 
- Cos: fosa
- Maniguet: neoprè 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM4604 Rend.: 1,000P- 239

 €34.933,53u Pretractament compacte prefabricat per a tractament de
aigües residuals de les següents característiques:
 Marca: Filtramassa o similar 
 Model: PC
 Cabal màxim: 68 m3/h
 Dimensions exteriors: 5,50 x 1,10 x 1,72 m
Incloent els següents elements:
  - Cargol extractor de sorres
  - Extractor de greixos
  - By-Pass
Motors:
 - Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW
 - Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW
 - Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW
 - Tensió: 220/380 V 50 Hz
 - Protecció: IP 55
 - Aïllament: Classe F
Materials: 
  - Acer inox.AISI 304
(Resta de característiques segons Esp. Téc.) 

GNEM5210 Rend.: 1,000P- 240

 €258,00u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les
següents característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,40 m. 
- Alçada de forat: 0,40 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM5280 Rend.: 1,000P- 241
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 €26.372,00u Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic
prefabricat en acer, de les següents característiques: 
- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent 
- Tipus: cap de comandament central 
- Diàmetre del tanc: 4,50 m 
- Alçada del líquid: 3,00 m 
Pont diametral: 
- Longitud: 5,50 m 
- Ample útil: 1,00 m 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 1,00 m 
- Alçada: 1,00 m 
Braços d'escombrat: 
- Disposició: radial 
- Quantitat: 2 
Abocador: 
Materials: 
- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE
37.501 
- Passarel: xapa estriada galvanitzada 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat 
- Abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,12 KW 
- Velocitat de sortida: 20 rpm 
Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

GNEM5305 Rend.: 1,000P- 242

 €559,72u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable
DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb unions i accessoris: 
- Servei: impulsió bombes fangs en excés 
- DN 80 
- Longitud: 7 m 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM5520 Rend.: 1,000P- 243

 €663,00u Programador electrònic per a regs de les següents
característiques: 
- Marca: SAFE-RAIN o similar 
- Nombre d'estacions: una
- Durada del programa: indefinida fins a nova selecció 
- Amplada del programa: setmanal que es repeteix
cíclicament 
- Selecció tipus programa: 2 regs amb temps variables per
estació i programa o regs amb temps iguals per estació i
programa 
- Rellotge digital 
- Teclat per programar 
- Senyalització òptica 
- Dimensions: 17 x 17 x 7,5 cm. 

GNEM5600 Rend.: 1,000P- 244
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 €153,63u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE
53.112 de les Següents Característiques: 
- Servei: Dosificació de polielectrolit 
- Diàmetre: 25 mm
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

GNEM6202 Rend.: 1,000P- 245

 €611,50u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE
53.112 de les següents característiques: 
- Servei: dosificació clorur fèrric 
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

GNEM6212 Rend.: 1,000P- 246

 €12.740,00u Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular,
construïts en polipropilè, per extracció d'aire a desodoritzar
de l'edifici de pretractament, deshidratació i espessiment de
fangs fins a la unitat de tractament, incloent reixetes
d'entrada d'aire al recinte de desodorització. 
- Cabal màxim de captació: 7300 m3 / h 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant.

GNEM6550 Rend.: 1,000P- 247

 €10.615,00u Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents
característiques: 
- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent 
- Capacitat de càrrega: 1600 Kg 
- Llum entre eixos de carrils: 6 m. 
- Velocitat d'elevació: 5 m / min. 
- Velocitat de translació del carro: 20 m / min. 
- Velocitat de translació del pont: 32 m / min. 
- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m. 
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè 

Materials: 
- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils 
- Aparell: acer forjat 
- Rodes: acer forjat 

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp
Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència motor elevació: 1,5 kW 
- Potència motor translació del carro: 0,30 KW 
- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW 

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM7103 Rend.: 1,000P- 248
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 €5.064,27u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents
característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 4800 rpm 
- Potència absorbida: 8,45 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça 
- Eix: acer CK
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 11 KW 
- Velocitat: 2.940 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM7120 Rend.: 1,000P- 249

 €18.026,13u Graella de distribucción d'aire elevable formada per: 
- Marca: OMS-Saceda o equivalent 
- Mod: geo 100/304 
- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI
304, amb guies en acer galvanitzat, amb sistema d'elevació
manual. 
- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca
Roeflex Roediger de 310 mm de diàmetre per bombolla fina.
- Cabal unitari: 4,23 m3/h

GNEM7125 Rend.: 1,000P- 250

 €181,13u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5
kg

GNEM7140 Rend.: 1,000P- 251

 €45,61u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

GNEM7145 Rend.: 1,000P- 252
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 €47.807,50u Equip per extracció i tractament d'aire, format per: 

Etapa d'humidificació

    Grup Electroventilador: 
    . Marca: TECNIUM o equivalent 
    . Cabal d'aire: 7500 m3 / h. 
    . Pressió estàtica: 2.500 Pa 
    . Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm. 
    - Protecció: IP-55
   
  Torre de humidificació 
    - Marca: TECNIUM o equivalent
    - Tipus: Vertical 
    - Model: ELFKK-10 
    - Material barrera química: PVC 
    - Material separador de gotes: PVC 
    - Diàmetre: 1000 mm 
    - Alçada total: 4500 mm. 
    - Gruix: 8 mm 
    - Indicador de nivell
  
  Bomba centrífuga horitzontal
    - Cabal: 8 m3/h
    - Alçada manómetrica: 14 mca
    - Estanquitat eix: Tancament mecànic simple
    - Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm
    - Protecció: IP-55
    - Materials en contacte amb el fluit: polipropilè
      Acoblament al motor: directe 

Etapa tractament biològic

  Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)
  Graella de suport biomassa amb puntals
    - Material: polipropilè
    - Gruix: 60 mm
    - Resistència: 2000 Kg/m2
  Banda perifèrica d'estanquitat
  Biomassa
    -Tipus: orgànic
    - Composició : bruc 100%

- Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550
Kg/m3
    - Alçada 1,5 m 
    -Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles
  Sistema de reg superficial
  Capa d'escorça de coco

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM7210 Rend.: 1,000P- 253
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 €5.805,60u Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat
amb sondes de senyalització lumíniques i sonores dels
següents gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a
transmisió de dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant

GNEM7301 Rend.: 1,000P- 254

 €85,98u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigenGNEM7453 Rend.: 1,000P- 255

 €120,98u Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de
niló i ancoratges.

GNEM7501 Rend.: 1,000P- 256

 €1.042,18u Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4''GNEM7553 Rend.: 1,000P- 257

 €11,60kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts
per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

GNEM8000 Rend.: 1,000P- 258

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

8,700000,7500011,600A020005 =xMaterials FFu

2,320000,2000011,600A020010 =xMuntatge i provesu

0,580000,0500011,600A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,82u Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents
característiques: 
- Alçada: 600 mm. 
- Amplada: 1.200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  

GNEM8001 Rend.: 1,000P- 259
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 €1.380,78u Equip de mesura de pH i temperatura marca
Endress+Hauser o equivalent, compost per: 

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital:
long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i
temperatura PT-100 
- Transmissor de pH i temperatura 
- Sistema de neteja 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM8007 Rend.: 1,000P- 260

 €1.843,05u Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura
d'oxigen dissolt en aigua de xarxa o aigua residual 
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor d'oxígen dissolt
- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l 
- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC

GNEM8012 Rend.: 1,000P- 261

 €3.403,68u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en
suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió 
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores 
- Rang de mesura:
 Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
  Sòlids en suspensió: 0-3 g/l

GNEM8049 Rend.: 1,000P- 262

 €2.082,30u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química,
aigües residuals i processos en general 
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor
inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
 

GNEM8082 Rend.: 1,000P- 263

 €36,00m Sobreeixidor de les següents característiques: 
- Alçada: 200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat

GNEM8105 Rend.: 1,000P- 264
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 €9,77u Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE). 

GNEM9003 Rend.: 1,000P- 265

 €29,70ud Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques: 
- Marca: C.H. o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Material: PVC

GNEM9303 Rend.: 1,000P- 266

 €4.360,50u Electroagitador de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat 
- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m. 
- Capacitat del dipòsit: 20 m3 
- Posició de treball: vertical 
- Tipus d'amarratge: per brida 
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial 
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm 
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm. 
- Longitud de l'eix: 2.800 m. 
Materials: 
- Eix: acer al carboni 
- Agitador: acer al carboni 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )

- Tipus: monobloc 
- Potència: 2,2 KW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

GNEM9507 Rend.: 1,000P- 267

 €44,70u Caixa per a interruptor de control de poténciaGNEP0007 Rend.: 1,000P- 268

 €1.355,54u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de
400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès
amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment 

GNEP0014 Rend.: 1,000P- 269
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 €31.511,00u Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de
gruix de dimensions aproximada 2.200 x 1.000 x 800 mm
pintat amb pintura antioxidant i dos mans d'acabat contenint:
- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A
- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre
- 1 Analitzador de xarxa
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic
III, protecció diferencial de 300 mA contactor i relé electrònic
sèrie 193
. 28 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico
III i arrencador estàtic
. 3 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico
III i variador de freqüencia.
. 6 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico
III amb arrencada estrella - triangle
. 1 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico
III amb arrancador directe amb dos velocitats
. 1 ut. fins a 4,4 kw
- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció
diferencial
. 9 ut. III+N de 10 A
. 1 ut. III+N de 20 A
.38 ut. I+N de 10 A
- Transformador 400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció
magnetotèrmica
. 1 ut.
- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A
. 39 ut.
- Selector unipolar de dos posicions i zero
. 39 ut.
- Relé auxiliar amb base
. 27 ut.
- Làmpada de senyalització tipus led
. 49 ut.
- Polsadors marxa-aturada
. 49 ut.
- Enllumenat interior del quadre
. 2 ut.
- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material
(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00;
variadores de frecuencia según Esp. Téc. 3.19.02.00)

GNEP0100 Rend.: 1,000P- 270

 €85,05u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

GNEP0101 Rend.: 1,000P- 271

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

63,787500,7500085,050A020005 =xMaterials FFu

17,010000,2000085,050A020010 =xMuntatge i provesu

4,252500,0500085,050A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 85,05000 85,05000
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 €60,76u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 1 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

GNEP0104 Rend.: 1,000P- 272

 €69,93u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 2 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

GNEP0106 Rend.: 1,000P- 273

 €4.150,00u Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o
similar
- Radi de acció: 100 m
- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m
- Cap ionizante no radioactiva
-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70
mm2 fins i tot sistema de presa de terra format per dos
elèctrodes d'acer inoxidable de 2 m. de longitud amb
arquetes
- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de
cable i elements de connexió

GNEP0110 Rend.: 1,000P- 274

 €1.376,38u Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de
referencia
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics,
digitals e ISFET
- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC

GNEP0333 Rend.: 1,000P- 275



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18.299,00u Grup electrògen fix sobre bancada de les següents
característiques:
-Automàtic SIN
-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford
-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A
-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A
-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll
-Inclosa posada en marxa i transport

GNEP1000 Rend.: 1,000P- 276

 €3.240,00u Batería automàtica de condensadors per a correpció del
factor de potència en B.T. de les següents característiques:
- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz
- Composició: 2x40+2x10 kVAr
- Regulador
- Grau de protecció: IP-31
- Trafo de maniobra: 400/230
- Tensió de comandament: 230V
- Embarrat per a barres de coure
- Elements de protecció i comandament: 
  3 fusibles APR

1 contactor amb resistencies per al comandament de
corrent capacitiva
   làmpada de senyalització per glaó

GNEP2110 Rend.: 1,000P- 277

 €14,42m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i
estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

GR3PU030 Rend.: 70,000P- 278

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08243/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

0,31143/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,56343/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 0,95729 0,95729
Maquinària:

0,63686/R 44,580001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,40971/R 49,340002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,69157/R 48,410001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,73814 2,73814
Materials:

0,375000,150002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20%
d'àcids húmics

kg

0,185000,370000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

10,1600010,160001,000BR3PU001 =xTerra vegetal, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 10,72000 10,72000
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COST DIRECTE 14,41543

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,41543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,76u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de
50-60 cm d'alçària, en C >10 L i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

GR411004 Rend.: 1,000P- 279

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,1074026,850000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,131606,580000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,109200,840000,130BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRkg

15,6000015,600001,000BR411004 =xSubministrament de Chamaerops humilis de 50-60 cm
d'alçària en C >10 L

u

1,230001,230001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.

u

8,586798,586791,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 25,76499 25,76499

COST DIRECTE 25,76499

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,76499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,47u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm
d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

GR432005 Rend.: 1,000P- 280

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,1074026,850000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,

amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,131606,580000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,109200,840000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

11,3100011,310001,000BR432005 =xSubministrament de cupressàcia de 125-150 cm d'alçada en
C mínim 10 L 

u

1,230001,230001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.

u

8,586798,586791,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 21,47499 21,47499

COST DIRECTE 21,47499

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,47499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,25u Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm
d'alçària, en C-10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

GR433004 Rend.: 1,000P- 281

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,1074026,850000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,131606,580000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,109200,840000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

12,0900012,090001,000BR433004 =xSubministrament d'espècies tipus Juniperus sp de 60-80 cm
d'alçada en C-10 L

u

1,230001,230001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.

u

8,586798,586791,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 22,25499 22,25499

COST DIRECTE 22,25499

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,25499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,74u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp
o Ceratonia sp de perímetre de tronc 8/10 cm en C mínim 30
L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

GR451004 Rend.: 1,000P- 282

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,1074026,850000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,131606,580000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,109200,840000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

43,9200043,920001,000BR451004 =xSubministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia
sp de perímetre de tronc 8/10 cm i C mínim 30 L

u

3,660003,660001,000BR822001 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

u

1,230001,230001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.

u

8,586798,586791,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 57,74499 57,74499

COST DIRECTE 57,74499

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,74499COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €190,00u Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la
d'implantació de la nova EDAR, sempre que l'estat dels
mateixos ho faci possible, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra
amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el lloc d'ubicació final segons indiqui la Direcció
Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles i
protegir l'ull

GR45510N Rend.: 1,000P- 283

 €1,03m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 284

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04196/R 23,080000,400A0112000 =xCap de collah

0,19818/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,24014 0,24014
Maquinària:

0,15714/R 34,570001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,15714 0,15714
Materials:

0,017280,960000,018B0111000 =xAiguam3

0,131606,580000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,248967,780000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,016800,840000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,120000,750000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,101103,370000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,63574 0,63574

COST DIRECTE 1,03302

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,03302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €655,77u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic
DN 40
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CED40P Rend.: 1,000P- 285

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
635,28000635,280001,000BM1ED40P =xCabalímetre electromagnètic DN 40

Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 45 m3/h

u

Subtotal... 635,28000 635,28000

COST DIRECTE 655,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

655,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €739,85u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic
DN 65
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CED65P Rend.: 1,000P- 286

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:

719,36000719,360001,000BM1ED65P =xCabalímetre electromagnètic DN 65
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 120 m3/h

u

Subtotal... 719,36000 719,36000

COST DIRECTE 739,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

739,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €775,13u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic
DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CED80P Rend.: 1,000P- 287

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:

754,64000754,640001,000BM1ED80P =xCabalímetre electromagnètic DN 80
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 180 m3/h

u

Subtotal... 754,64000 754,64000

COST DIRECTE 775,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

775,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.040,87u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic
DN 100
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CEDA02 Rend.: 1,000P- 288

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:

1.020,380001.020,380001,000BM1EDA02 =xCabalímetre electromagnètic DN 100
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 280 m3/h

u

Subtotal... 1.020,38000 1.020,38000

COST DIRECTE 1.040,87000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.040,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.015,31u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor
ultrasònic per a mesura contínua de nivell sense contacte
amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura
en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2
metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25 cm (0,8
ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum.
Compensació de velocitat del so Inclou programari de
configuració No inclou COMMUBOX (interface PC).
Homologació: Zones no classificades Connexió a procés:
Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de
sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD
VU331, 4 línies. Permet visualització corba envolupant in
situ.

O1NU0007 Rend.: 0,965P- 289

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,36788/R 21,800001,300A0121000 =xOficial 1ah

24,44767/R 19,660001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 53,81555 53,81555
Materials:

955,44000955,440001,000BM2U0006 =xTransmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell sense
contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang
de mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft)
Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25
cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del
volum. Compensació de velocitat del so Inclou programari de
configuració No inclou COMMUBOX (interface PC).
Homologació: Zones no classificades Connexió a procés:
Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de sortida:
2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD VU331, 4
línies. Permet visualització corba envolupant in situ.

U

Subtotal... 955,44000 955,44000
Altres:

% 6,055531.009,255000,60%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,05553 6,05553

COST DIRECTE 1.015,31108

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.015,31108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols

ODDZU100 Rend.: 15,000P- 290

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23080/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

1,45479/R 21,800001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,31198/R 19,660001,001A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,99757 2,99757
Materials:

0,2489482,980000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

5,300005,300001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,54651

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,54651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €854,32u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

OE21U014 Rend.: 0,500P- 291

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

87,20000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

81,96000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 180,70000 180,70000
Maquinària:

28,04200/R 40,060000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,74000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

16,69000/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 48,47200 48,47200
Materials:

154,4160064,340002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3
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8,2980082,980000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

216,82000216,820001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de D=
120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

118,27000118,270001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

100,84000100,840001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

26,500005,300005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 625,14400 625,14400

COST DIRECTE 854,31600

0,00%DESPESES INDIRECTES

854,31600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €283,42m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de
120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

OE21U114 Rend.: 2,400P- 292

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40417/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

18,16667/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

17,07500/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 37,64584 37,64584
Maquinària:

12,51875/R 40,060000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,77917/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,47708/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 16,77500 16,77500
Materials:

52,7588064,340000,820B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,2980082,980000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

152,0470791,210001,667BDD1U016 =xAnell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

u

15,900005,300003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 229,00387 229,00387

COST DIRECTE 283,42471

0,00%DESPESES INDIRECTES

283,42471COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €129,38u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat

OE22U010 Rend.: 2,000P- 293

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73100/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

10,24500/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,87600 22,87600
Maquinària:

4,00600/R 40,060000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,00600 4,00600
Materials:

1,6596082,980000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

100,84000100,840001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

Subtotal... 102,49960 102,49960

COST DIRECTE 129,38160

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,38160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,09u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat

OE22U012 Rend.: 2,000P- 294

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73100/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

10,24500/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,87600 22,87600
Maquinària:

4,00600/R 40,060000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,00600 4,00600
Materials:

1,6596082,980000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

110,55000110,550001,000BDDZU004 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

u

Subtotal... 112,20960 112,20960

COST DIRECTE 139,09160

0,00%DESPESES INDIRECTES
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139,09160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,60u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols

OE22U100 Rend.: 15,000P- 295

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23080/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

1,45479/R 21,800001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,36737/R 20,490001,001A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,05296 3,05296
Materials:

0,2489482,980000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

5,300005,300001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,60190

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,60190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,42m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF416211 Rend.: 4,000P- 296

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15400/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

5,45000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,84000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 11,44400 11,44400
Maquinària:

3,90585/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,90585 3,90585
Materials:

0,164000,410000,400B0A71EU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interioru

7,410007,410001,000BF41620U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI
316

m

0,307502,050000,150BFW4341U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ per a soldar

u

0,190000,380000,500BFY4341U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´,soldat

u

Subtotal... 8,07150 8,07150

COST DIRECTE 23,42135

0,00%DESPESES INDIRECTES
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23,42135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,41m Tub d'acer inoxidable sense soldadura d'1 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF418211 Rend.: 4,000P- 297

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15400/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

5,45000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,84000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 11,44400 11,44400
Maquinària:

3,90585/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,90585 3,90585
Materials:

0,168200,580000,290B0A71HU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interioru

10,9100010,910001,000BF41820U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´ 1/2,
AISI 316

m

0,622504,150000,150BFW4541U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ 1/2 per a soldar

u

0,360000,720000,500BFY4541U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´ 1/2,soldat

u

Subtotal... 12,06070 12,06070

COST DIRECTE 27,41055

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,41055COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,41m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF419211 Rend.: 2,440P- 298

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89180/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

8,93443/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,93443/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 18,76066 18,76066
Maquinària:

6,40303/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,40303 6,40303
Materials:

0,281300,970000,290B0A71KU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interioru

13,5600013,560001,000BF41920U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI
316

m
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0,919506,130000,150BFW4641U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de

diàmetre 2´´ per a soldar
u

0,490000,980000,500BFY4641U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´,soldat

u

Subtotal... 15,25080 15,25080

COST DIRECTE 40,41449

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,41449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,88m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41A211 Rend.: 3,230P- 299

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42910/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

6,74923/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,99381/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 14,17214 14,17214
Maquinària:

4,83697/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,83697 4,83697
Materials:

0,415801,890000,220B0A71LU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interioru

17,3500017,350001,000BF41A20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2,
AISI 316

m

1,410009,400000,150BFW4741U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

u

0,700001,400000,500BFY4741U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

u

Subtotal... 19,87580 19,87580

COST DIRECTE 38,88491

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,88491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,46m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41B211 Rend.: 2,000P- 300

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30800/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,68000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 22,88800 22,88800
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Maquinària:

7,81170/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 7,81170 7,81170
Materials:

0,453202,060000,220B0A71MU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interioru

21,2000021,200001,000BF41B20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI
316

m

1,410009,400000,150BFW4741U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

u

0,700001,400000,500BFY4741U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

u

Subtotal... 23,76320 23,76320

COST DIRECTE 54,46290

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,46290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,81m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41C211 Rend.: 1,100P- 301

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,19636/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

19,81818/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

17,60000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 41,61454 41,61454
Maquinària:

14,20309/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 14,20309 14,20309
Materials:

0,508202,310000,220B0A71NU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interioru

26,4900026,490001,000BF41C20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2,
AISI 316

m

2,8020018,680000,150BFW4941U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 3´´ 1/2 per a soldar

u

1,195002,390000,500BFY4941U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2,soldat

u

Subtotal... 30,99520 30,99520

COST DIRECTE 86,81283

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,81283COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €100,81m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41D211 Rend.: 0,943P- 302

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,89502/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

23,11771/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

20,53022/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 48,54295 48,54295
Maquinària:

16,56776/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 16,56776 16,56776
Materials:

0,508202,310000,220B0A71NU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interioru

30,3300030,330001,000BF41D20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI
316

m

3,4470022,980000,150BFW4A41U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 4´´ per a soldar

u

1,410002,820000,500BFY4A41U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´,soldat

u

Subtotal... 35,69520 35,69520

COST DIRECTE 100,80591

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,80591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,94m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41F211 Rend.: 0,940P- 303

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91064/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

23,19149/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

20,59574/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 48,69787 48,69787
Maquinària:

21,30851/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 21,30851 21,30851
Materials:

1,403606,380000,220B0A71PU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interioru

53,0500053,050001,000BF41H20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI
316

m

7,7160051,440000,150BFW4E41U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 6'' per a soldar

u

2,760005,520000,500BFY4E41U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'',soldat

u
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Subtotal... 64,92960 64,92960

COST DIRECTE 134,93598

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,93598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,30m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFA30500 Rend.: 16,710P- 304

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27624/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,30461/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,31718/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,89803 3,89803
Maquinària:

0,24608/R 38,430000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,30686/R 40,060000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,24776/R 3,430001,207C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,80070 0,80070
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

86,5612084,040001,030BFB20500 =xTub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m

Subtotal... 86,59768 86,59768

COST DIRECTE 91,29641

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,29641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,67m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U509 Rend.: 72,660P- 305

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06353/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,30003/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,53289/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,89645 0,89645
Maquinària:

0,17242/R 38,430000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
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0,21557/R 40,060000,391C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01539/R 3,430000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01982/R 3,600000,400CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,42320 0,42320
Materials:

0,007680,960000,008B0111000 =xAiguam3

4,346604,220001,030BFB1U509 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 4,35428 4,35428

COST DIRECTE 5,67393

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,67393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,53m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U511 Rend.: 68,180P- 306

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06770/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,31974/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,56791/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,95535 0,95535
Maquinària:

0,18375/R 38,430000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,22621/R 40,060000,385C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01640/R 3,430000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,02160/R 3,600000,409CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,44796 0,44796
Materials:

0,010560,960000,011B0111000 =xAiguam3

6,118205,940001,030BFB1U511 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 6,12876 6,12876

COST DIRECTE 7,53207

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,53207COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,18m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U516 Rend.: 18,920P- 307

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24397/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,15222/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,04651/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,44270 3,44270
Maquinària:

0,21531/R 38,430000,106C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,26890/R 40,060000,127C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01940/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,22966/R 3,600001,207CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,73327 0,73327
Materials:

0,023040,960000,024B0111000 =xAiguam3

12,9780012,600001,030BFB1U516 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 13,00104 13,00104

COST DIRECTE 17,17701

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,17701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,80m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U520 Rend.: 16,710P- 308

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27624/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,30461/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,31718/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,89803 3,89803
Maquinària:

0,24608/R 38,430000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,30686/R 40,060000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,02196/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,26004/R 3,600001,207CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,83494 0,83494
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3
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20,0335019,450001,030BFB1U520 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN

6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m

Subtotal... 20,06998 20,06998

COST DIRECTE 24,80295

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,80295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,82m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U525 Rend.: 14,760P- 309

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31274/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,47696/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,62331/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,41301 4,41301
Maquinària:

0,27078/R 38,430000,104C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,33926/R 40,060000,125C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,02417/R 3,430000,104C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,29585/R 3,600001,213CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,93006 0,93006
Materials:

0,056640,960000,059B0111000 =xAiguam3

29,4168028,560001,030BFB1U525 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 29,47344 29,47344

COST DIRECTE 34,81651

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,81651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,28m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U528 Rend.: 13,860P- 310

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33304/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,57287/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,79365/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,69956 4,69956
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Maquinària:

0,27727/R 38,430000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,34973/R 40,060000,121C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,02475/R 3,430000,100C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,31688/R 3,600001,220CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,96863 0,96863
Materials:

0,071040,960000,074B0111000 =xAiguam3

38,5426037,420001,030BFB1U528 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 280 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 38,61364 38,61364

COST DIRECTE 44,28183

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,28183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,01m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U603 Rend.: 87,370P- 311

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05283/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,24951/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,44317/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,74551 0,74551
Maquinària:

0,14295/R 38,430000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,17882/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01276/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01520/R 3,600000,369CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,34973 0,34973
Materials:

0,000960,960000,001B0111000 =xAiguam3

0,916700,890001,030BFB1U603 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 32 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 0,91766 0,91766

COST DIRECTE 2,01290

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01290COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,18m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U605 Rend.: 82,510P- 312

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05594/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,26421/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,46928/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,78943 0,78943
Maquinària:

0,15137/R 38,430000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,18935/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01351/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01658/R 3,600000,380CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,37081 0,37081
Materials:

0,001920,960000,002B0111000 =xAiguam3

2,018801,960001,030BFB1U605 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 2,02072 2,02072

COST DIRECTE 3,18096

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,18096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,80m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U607 Rend.: 76,210P- 313

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06057/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,28605/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,50807/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,85469 0,85469
Maquinària:

0,16389/R 38,430000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,20500/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01463/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01856/R 3,600000,393CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,40208 0,40208
Materials:

0,004800,960000,005B0111000 =xAiguam3
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4,542304,410001,030BFB1U607 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 75 mm, PN

10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m

Subtotal... 4,54710 4,54710

COST DIRECTE 5,80387

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,80387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,86m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm
per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U702 Rend.: 89,340P- 314

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05167/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,24401/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,43340/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,72908 0,72908
Maquinària:

0,13980/R 38,430000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,17936/R 40,060000,400C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01248/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01467/R 3,600000,364CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,34631 0,34631
Materials:

0,000960,960000,001B0111000 =xAiguam3

0,782800,760001,030BFB1U702 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 25 mm, PN
16, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 0,78376 0,78376

COST DIRECTE 1,85915

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,85915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,33m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat
al fons de la rasa i provat

OFBC0248 Rend.: 1,000P- 315

 €1.035,29u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

OG1C0300 Rend.: 1,000P- 316

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah
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21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

29,58000/R 19,720001,500A0132000 =xPeóh

Subtotal... 62,92000 62,92000
Maquinària:

40,06000/R 40,060001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06000 40,06000
Materials:

4,2192070,320000,060B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

928,09000928,090001,000BJ1C0300 =xComporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 300 x 300 amb accionament manual mitjançant
volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

u

Subtotal... 932,30920 932,30920

COST DIRECTE 1.035,28920

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.035,28920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.036,70u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316, mides 400 x 400 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

OG1C0400 Rend.: 1,000P- 317

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

29,58000/R 19,720001,500A0132000 =xPeóh

Subtotal... 62,92000 62,92000
Maquinària:

40,06000/R 40,060001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06000 40,06000
Materials:

5,6256070,320000,080B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

928,09000928,090001,000BJ1C0300 =xComporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 300 x 300 amb accionament manual mitjançant
volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

u

Subtotal... 933,71560 933,71560

COST DIRECTE 1.036,69560

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.036,69560COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.335,17u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316, mides 500 x 500 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

OG1C0500 Rend.: 1,000P- 318

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,31000/R 23,080000,750A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

29,58000/R 19,720001,500A0132000 =xPeóh

Subtotal... 68,69000 68,69000
Maquinària:

40,06000/R 40,060001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06000 40,06000
Materials:

7,0320070,320000,100B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1.219,390001.219,390001,000BJ1C0500 =xComporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 500 x 500 amb accionament manual mitjançant
volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

u

Subtotal... 1.226,42200 1.226,42200

COST DIRECTE 1.335,17200

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.335,17200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32.156,97u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una
potència del motor de 5,50 kW i una capacitat hidràulica de
2500 l/h

OH15U205 Rend.: 1,000P- 319

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

40,98000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 74,32000 74,32000
Maquinària:

376,90000/R 37,6900010,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

261,10000/R 52,220005,000C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 638,00000 638,00000
Materials:

31.444,6500031.444,650001,000BH11U010 =xCentrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una
capacitat hidràulica de 2500 l/h

u

Subtotal... 31.444,65000 31.444,65000
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COST DIRECTE 32.156,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

32.156,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,67u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de
DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3,60
l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre
màxim de partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert.

OI11E010 Rend.: 1,000P- 320

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 36,00600 36,00600
Maquinària:

18,84500/R 37,690000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

13,05500/R 52,220000,250C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 31,90000 31,90000
Materials:

147,76000147,760001,000BO11E010 =xBomba d'esgotament de DN 1 1/4'', de 0,78 kW de potència,
per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau
de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i
tipus d'impulsor semi-obert

u

Subtotal... 147,76000 147,76000

COST DIRECTE 215,66600

0,00%DESPESES INDIRECTES

215,66600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,11u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV005 Rend.: 1,000P- 321

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah

19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,56000 30,56000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,00900 6,00900
Materials:
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142,54000142,540001,000BF1DC005 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal

50mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 142,54000 142,54000

COST DIRECTE 179,10900

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,10900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,87u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 65mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV006 Rend.: 1,000P- 322

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah

19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,56000 30,56000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,00900 6,00900
Materials:

170,30000170,300001,000BF1DC006 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
65mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 170,30000 170,30000

COST DIRECTE 206,86900

0,00%DESPESES INDIRECTES

206,86900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,84u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV008 Rend.: 1,000P- 323

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 21,800000,200A0121000 =xOficial 1ah

19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,02000 24,02000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,00900 6,00900
Materials:
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174,81000174,810001,000BF1DC008 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal

80mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 174,81000 174,81000

COST DIRECTE 204,83900

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,83900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,57u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV010 Rend.: 1,000P- 324

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 21,800000,200A0121000 =xOficial 1ah

19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,02000 24,02000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,00900 6,00900
Materials:

181,54000181,540001,000BF1DC010 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
100mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 181,54000 181,54000

COST DIRECTE 211,56900

0,00%DESPESES INDIRECTES

211,56900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,09u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV015 Rend.: 1,000P- 325

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 21,800000,200A0121000 =xOficial 1ah

19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,02000 24,02000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,00900 6,00900
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
204,06000204,060001,000BF1DC015 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal

150mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 204,06000 204,06000

COST DIRECTE 234,08900

0,00%DESPESES INDIRECTES

234,08900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,48u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes
12 Kg.

OK1V1VC01 Rend.: 1,000P- 326

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

109,35000109,350001,000BFV1C001 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

u

Subtotal... 109,35000 109,35000

COST DIRECTE 183,47700

0,00%DESPESES INDIRECTES

183,47700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,43u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes
15 Kg.

OK1V1VC02 Rend.: 1,000P- 327

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth
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Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

113,30000113,300001,000BFV1C002 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

u

Subtotal... 113,30000 113,30000

COST DIRECTE 187,42700

0,00%DESPESES INDIRECTES

187,42700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €213,39u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància
entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes
19 Kg.

OK1V1VC03 Rend.: 1,000P- 328

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

139,26000139,260001,000BFV1C003 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

u

Subtotal... 139,26000 139,26000

COST DIRECTE 213,38700

0,00%DESPESES INDIRECTES

213,38700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €239,98u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes
25 Kg.

OK1V1VC04 Rend.: 1,000P- 329

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

165,85000165,850001,000BFV1C004 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

u

Subtotal... 165,85000 165,85000

COST DIRECTE 239,97700

0,00%DESPESES INDIRECTES

239,97700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €414,66u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes
44 Kg.

OK1V1VC06 Rend.: 1,000P- 330

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

340,53000340,530001,000BFV1C006 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

u

Subtotal... 340,53000 340,53000
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COST DIRECTE 414,65700

0,00%DESPESES INDIRECTES

414,65700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,72u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes
9,5 Kg.

OK1V1VC10 Rend.: 1,000P- 331

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

100,59000100,590001,000BFV1C101 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 9,5 Kg.

u

Subtotal... 100,59000 100,59000

COST DIRECTE 174,71700

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,71700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.777,85u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de
fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 150. PN 16.
Pes 37 Kg.

OK1V2VP15 Rend.: 1,000P- 332

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

2.703,720002.703,720001,000BFV2MB01 =xVàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt
automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37 Kg.

u

Subtotal... 2.703,72000 2.703,72000

COST DIRECTE 2.777,84700

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.777,84700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €362,29u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg

OK1V4RE01 Rend.: 1,000P- 333

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

288,16000288,160001,000BFV4PA01 =xVàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16.
Pes 13.7 Kg

u

Subtotal... 288,16000 288,16000

COST DIRECTE 362,28700

0,00%DESPESES INDIRECTES

362,28700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €399,30u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg

OK1V4RE02 Rend.: 1,000P- 334

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
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Materials:

325,17000325,170001,000BFV4PA02 =xVàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg

u

Subtotal... 325,17000 325,17000

COST DIRECTE 399,29700

0,00%DESPESES INDIRECTES

399,29700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €424,04u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. DN 100. PN 16. Pes 22 Kg

OK1V4RE03 Rend.: 1,000P- 335

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

349,91000349,910001,000BFV4PA03 =xVàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16.
Pes 22 Kg

u

Subtotal... 349,91000 349,91000

COST DIRECTE 424,03700

0,00%DESPESES INDIRECTES

424,03700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,68u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola
DN 65 PN 10 

OK1V5B03 Rend.: 1,000P- 336

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,36000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 45,77600 45,77600
Maquinària:

0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:
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147,16000147,160001,000BFV5VB03 =xVàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 

Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 185 Longitud 240 
Pes 12 kg 

u

Subtotal... 147,16000 147,16000

COST DIRECTE 193,68200

0,00%DESPESES INDIRECTES

193,68200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €241,11u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola
DN 80 PN 10 

OK1V5B04 Rend.: 1,000P- 337

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,36000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 45,77600 45,77600
Maquinària:

0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:

194,59000194,590001,000BFV5VB04 =xVàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 200 Longitud 260 
Pes 17 kg 

u

Subtotal... 194,59000 194,59000

COST DIRECTE 241,11200

0,00%DESPESES INDIRECTES

241,11200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.500,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per al transport i tasques
auxiliars necessàries dels fangs de la depuradora existent a
la projectada. Inclosos materials, equips, maquinària, neteja
d'elements i ma d'obra necessària.

XAI00010

 €7.500,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de
personal, reactius i manteniment de l'EDAR durant el període
de proves de les instal·lacions.  

XAI00025

 €7.000,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa
legalització de totes les instal·lacions de l'EDAR. Incloent la
redacció i tramitació de tots els projectes i documentació
necessàries (elèctrics, reactius, equips de pressió, etc.)

XAI00030

 €41.769,54pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €64.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits
durant l'execució de les obres.

XPA800IV

 €9.000,00pa Partida alçada a justificar per les mesures correctores
d'Impacte Ambiental, en base a l'Annex nº 21 Analisi
Mediambiental.

XPA8U005

 €2.250,00pa Partida alçada a justificar pel desviament provisional de les
aigües residuals de la depuradora existent al nou col·lector
d'arribada a l'EDAR projectada, durant l'enderroc de la
troneta existent i la construcció del nou pou de sortida cap al
sobreeixidor projectat, incloent tots els treballs i elements
necessaris

XPA8U008
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 €0,75u Materials FFA020005

 €0,20u Muntatge i provesA020010

 €0,05u Transport i enmagatzenatgeA020015
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1. Expropiacions i servituds 

1.1. Memòria descriptiva 

1.1.1.  Descripció i generalitats 

L’objecte d’aquest annex és el de la tramitació de l’expedient d’expropiació per a 

l’ocupació dels terrenys que es veuran afectats per l’execució de les obres de la nova 

EDAR de Botarell. 

Per això s’ha iniciat la presa de dades, amb la finalitat de realitzar els inventaris de 

bens i drets afectats del projecte. 

L’objecte d’aquesta tasca és la de conèixer amb precisió la superfície física i real dels 

terrenys afectats. 

Això ha estat possible amb la definició geomètrica dels límits de l’obra i els límits de la 

parcel·la ocupada. 

Amb aquesta base s’ha procedit a localitzar les dades cadastrals de les finques 

afectades, que són: 

 Referència cadastral 

 Nom del propietari 

 Adreça del propietari 

Les finques afectades han estat identificades amb un número d’ordre correlatiu i amb 

la seva referència cadastral i per terme municipal. 

 

1.1.2. Criteris adoptats 

1.1.2.1. Ocupacions 

Per l’execució del projecte de referència es tindran en compte tres tipus d’ocupacions: 

Expropiacions. 

S’expropien plenament les superfícies que ocupa la nova EDAR i les necessàries per a 

la reposició dels serveis afectats. 
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Servituds 

S’han considerat totes les servituds derivades de la reposició dels serveis afectats, així 

com les del col·lector d’arribada a l’EDAR amb una franja de 2,5 m a banda i banda de 

l’eix. 

Ocupacions temporals. 

Les ocupacions temporals són les franges necessàries per a l’execució de les obres 

durant el temps de construcció, pel pas de maquinària, l’aplegament de materials. S’ha 

considerat una amplada de 6 m per al col·lector d’arribada, una franja d’un metre al 

voltant de l’EDAR i les ocupacions temporals necessàries par a la reposició dels 

serveis afectats. 

 

1.1.2.2. Descripció dels terrenys afectats 

Els terrenys afectats són tots de naturalesa rústica, bàsicament conreus de secà. 

 

1.1.2.3. Resum de les ocupacions 

Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions: 

Concepte Superfície [m2] 

Expropiació 5.067 

Servitud permanent 793 

Ocupació temporal 602 

Total 6.462 

Taula 1. Resum d’expropiacions 

Totes les ocupacions són al terme municipal de Botarell. 

 

1.1.2.4. Valoració 

Per fer front a les expropiacions, servituds i les ocupacions temporals es preveu una 

partida de SET MIL VUIT-CENTS Euros .( 7.800 €.). 
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1.2. Parcel·laris 

En el document núm. 2 “Plànols”, queden recollides les parcel·les afectades indicant la 

seva referència cadastral. 

 

1.2.1. Relació de propietaris afectats  

Al final del present capítol figuren relacionats els propietaris de les parcel·les 

afectades. 

 

1.2.2. Resum d’afeccions al sòl 

A continuació es relacionen les superfícies afectades (m2), indicant l’ocupació que es 

fa per a cada tipus d’afecció. 

En el quadre resum figurem els totals d’ocupació en cadascun dels tres tipus 

d’afeccions. 
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MUNICIPI                                                      : BOTARELL 

OBRA                                                            : CONSTRUCCIÓ NOVA EDAR 

 

FINCA DEL PROJECTE NÚM.                    : 1 

REFERÈNCIA CADASTRAL                        : 002200200CF35E 

TITULAR                                                       : AJUNTAMENT DE BOTARELL 

DOMICILI                                                      : PL. AJUNTAMENT, 5   43772 
BOTARELL 

SUPERFICIE A EXPROPIAR                      : 8 m2. 

SUPERFICIE DE SERVITUD                       : 245 m2 

SUPERFICIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL   : 184 m2 

NATURALESA                                             : URBANA 

 

FINCA DEL PROJECTE NÚM.                    : 2 

POLÍGON                                                      : 006 

PARCEL·LA                                                  : 09018 

TITULAR                                                       : AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

BARRANC DE LA FONT VELLA 

DOMICILI                                                      : PROVENÇA 204-208 08036 
BARCELONA 

SUPERFICIE A EXPROPIAR                      : 4 m2. 

SUPERFICIE DE SERVITUD                       : 25 m2 

SUPERFICIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL   : 15 m2 

NATURALESA                                             : RÚSTICA 

 

FINCA DEL PROJECTE NÚM.                    : 3 

POLÍGON                                                      : 006 

PARCEL·LA                                                  : 00037 

TITULAR                                                       : EGASCA, SA 

DOMICILI                                                      : PG. AZITAIN, 20600 EIBAR 
GIPÚSCOA 

CIF                                                               : A-20025144 

SUPERFICIE A EXPROPIAR                      : 26 m2. 

SUPERFICIE DE SERVITUD                       : 523 m2 

SUPERFICIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL   : 352 m2 

NATURALESA                                             : RÚSTICA 
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FINCA DEL PROJECTE NÚM.                    : 4 

POLÍGON                                                      : 006 

PARCEL·LA                                                  : 00036 

TITULAR                                                       : ANGEL MARTÍNEZ ORTIZ 

DOMICILI: (Resident a Andorra) 
Adreça notificacions: 

PL. CONSTITUCIÓ 3,  43772 
BOTARELL  

NIF                                                               : 21617766C 

SUPERFICIE A EXPROPIAR                      : 5.029 m2. 

SUPERFICIE DE SERVITUD                       : 0 m2 

SUPERFICIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL   : 51 m2 

NATURALESA                                             : RÚSTICA 
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2. Serveis afectats 

2.1. Introducció 

2.1.1. Objecte 

Aquest annex té per objecte la valoració de les obres necessàries per a la realització 

de les obres de la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals de 

Botarell. 

 

2.1.2. Treballs desenvolupats. 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin 

públics o privats, que les obres del projecte obligaran a modificar o bé restituir. 

S’ha efectuat una recopilació dels serveis que poguessin veure’s afectats per 

l’execució de les obres des d’una inspecció visual “in situ” i de consultes amb les 

entitats o companyies subministradores. 

 

2.1.3. Relació dels organismes i empreses propietaris dels serveis. 

A continuació es presenta un llistat dels organismes i empreses propietàries dels 

serveis i les persones o departaments amb els que s’ha mantingut contacte: 

Ajuntament de Botarell 

Fecsa/Endesa 

Gas Natural 

Telefònica 

 

2.2. Documentació rebuda 

La documentació rebuda de les companyies s’ha annexat a aquest document. 
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2.3. Resum d’afeccions 

2.3.1.  Línies elèctriques 

A l’àmbit del present projecte hi ha una línia de 380 V trenat aeri i una altra de 380 V 

subterrània, segons es reflexa als plànols rebuts per part de la companyia, que no es 

veuran afectades per les obres. 

 

2.3.2. Afeccions de caràcter municipal 

L’Ajuntament de Botarell ha facilitat un plànol de la xarxa de sanejament i depuració i 

la xarxa d’aigua potable en el que es veu que no hi ha cap afectació a la xarxa. 

 

2.3.3. Conduccions de gas 

La companyia GAS NATURAL, SDG, no té cap instal·lació que es pugui veure 

afectada en la zona de projecte. 

 

2.4. Valoració 

Donat que no es produeix cap afecció sobre els serveis existents no s’ha previst cap 

partida al pressupost general del projecte per a aquest concepte. 
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Apèndix 1. Cartes enviades







Barcelona, 11 de maig del 2.009.

Senyor:

En l’actualitat estem redactant el:

“PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS
DE BOTARELL“.

Els hi sol·licitem la informació del seus serveis que es poguessin veure afectats per l’execució dels

mateixos.

Esperant  les seves notícies el saluda atentament,

P.S. Adjuntem plànols de situació.

FECSA/ENDESA
DIRECTOR DE ZONA

Josep Pujols i Ramon

Ctra. Nac. 340, KM 1157,5

43006 Tarragona







Barcelona, 11 de maig del 2.009.

Senyor:

En l’actualitat estem redactant el:

“PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS
DE BOTARELL“.

Els hi sol·licitem la informació del seus serveis que es poguessin veure afectats per l’execució dels

mateixos.

Esperant  les seves notícies el saluda atentament,

P.S. Adjuntem plànols de situació.

Gas NATURAL
A/A Sr. Miguel Huerta Palacios
Plaça del Gas, 2

08003 Barcelona



Barcelona, 11 de maig del 2.009.

Senyor:

En l’actualitat estem redactant el:

“PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS
DE BOTARELL“.

Els hi sol·licitem la informació del seus serveis que es poguessin veure afectats per l’execució dels

mateixos.

Esperant  les seves notícies el saluda atentament,

P.S. Adjuntem plànols de situació.

TELEFONICA
INGENIERIA PLANTA EXTERIOR

Angel M Borredan Ruiz

Avda. Prat de la Riba, 32

43002 Tarragona
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Apèndix 2. Cartes rebudes

















Ref: Sol·licitud d’Informació de serveis PTA-0062-09

Senyors:

En relació a la seva sol·licitud amb data 11/05/2009, Ref: Ampliació de l'estació
depuradora d'aigües residuals de Botarell, al terme municipal de Botarell (Baix Camp),
els adjuntem el grafiat de plànols sol·licitat corresponent a les instal·lacions
subterrànies de FECSA ENDESA.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i 
només tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d’acord amb l’Ordre TIC 341 de 22 de juliol, a l’hora de l’execució
d’aquest projecte caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i depenent de la zona
d’afectació, realitzar el reconeixement i firma de l’Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per saludar-vos.

Salutacions,

GESTIO DE TIC CATALUNYA
Tel.  902 996 600
Fax. 935 077 623
ordenesticcat@endesa.es

Annexos: Plànols, numerats de l’1 al 1
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Apèndix 3. Plànols cadastrals
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ANNEX 18. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT 

DE L'ADMINISTRACIÓ

Annex 18. Pressupost per a coneixement de l’Administració
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.599.572,31 

 

13 % Despeses Generals, Impostos, Taxes, etc 207.944,40 

6 % Benefici Industrial 95.974,34 

SUMA PARCIAL 1.903.491,05 

 

16% I.V.A. SOBRE 1.903.491,05 304.558,57 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

 2.208.049,62 

 

Expropiacions 7.800,00 

 

PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 2.215.849,62 

Ascendeix el present pressupost pera a coneixement de l’Administració 

de l’esmentada quantitat de DOS MILIONS DOS-CENTS QUINZE MIL VUIT-

CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
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ANNEX 19. ESTUDI D'EXPLOTACIÓ

Annex 19. Estudi d’explotació  
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1. Introducció i dades generals 

1.1. Introducció 

Es redacta el present annex d’explotació i manteniment amb la finalitat d’establir les 

condicions mínimes necessàries per a portar un correcte control i manteniment del 

funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals, de la qualitat de l’aigua 

depurada i els fangs obtinguts. 

Tanmateix, el present estudi determina els costos associats a l’operació i manteniment 

de la planta. 

 

1.2. Dades generals 

Per a determinar els costos d’explotació de l’EDAR s’han utilitzat els següents cabals i 

càrregues contaminants: 

 

1.2.1. Cabals 

Els cabals de disseny de la instal·lació són:. 

Concepte Unitats Valor 

Cabal mitjà diari, Qd m3/d 326,00 

Cabal mitjà horari, Qh m3/h 13,58 

Cabal punta, Qp m3/h 33,96 

Cabal màxim dilució, Qmax m3/h 67,92 

Taula 1. Dades de cabals a tractar 

 

El factor del cabal punta de dilució es pren 5 vegades el cabal mig horari. 
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1.2.2. Contaminació d’entrada a planta 

Concepte Valor Unitats Valor Unitat

DBO5 620 mg/l 202 Kg/d 

DQO 1067 mg/l 348 Kg/d 

MES 365 mg/l 119 Kg/d 

NTK 61 mg/l 20 Kg/d 

P 12 mg/l 4 Kg/d 

Taula 2. Dades de carreges contaminants mitges 

 

1.2.3. Resultats en l’efluent 

Les característiques de l’efluent venen determinades per la Directiva del Consell de la 

Unió Europea 91/271/CEE de 21 de maig de 1991, transposada en el Reial Decret 

509/1996 de 15 de març, sobre el tractament d’aigües residuals urbanes. Segons dita 

Directiva i les especificacions de qualitat d’abocament fixades per l’ACA, els valors 

dels paràmetres de contaminació han de complir els següents criteris: 

 

Concepte Valor Unitats 

DBO5 <25,00 mg/l 

DQO <125,00 mg/l 

MES <35,00 mg/l 

NTK <15 (T>12º) mg/l 

P <2,00 mg/l 

Sequedat dels fangs >20%  

Fracció S:V: en fangs tractats <75%  

Taula 3. Objectius de qualitat 

 

1.2.4. Línia de tractament 

La línia de tractament proposada és la següent: 

 

1.2.4.1 Línia d'aigua 

 Pou d’arribada del col·lector amb sobreeixidor de cabals 

 Pou de gruixos amb cullera bivalva 
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 Bombament a pretractament. 

 By-pass general amb reixa manual de fins. 

 Tamís de desbast de fins 

 Desorrador-desengreixador. 

 Tractament biològic, format per mòdul concèntric d’aeració i sedimentació de 

fangs. 

 Arqueta amb mesurador d’aigua tractada. 

 Arqueta presentació i dipòsit d’aigua tractada 

 

1.2.4.2 Línia de fangs 

 Elevació de fangs decantats al espessidor. 

 Espessiment de fangs biològics per gravetat. 

 Transport de fangs a deshidratació. 

 Condicionament de fangs amb reactius i deshidratació amb centrifuga. 

 Elevació de fangs deshidratats a contenidor i evacuació de fangs. 

 

1.2.4.3 Línia de sobrenedants i desguassos 

 Transport a pretractament dels sobrenedants del mòdul biològic 

 Transport a capçalera de planta dels sobrenedants del espessidor. 

 Transport a capçalera de planta del drenatge de la deshidratació de fangs. 

 

1.2.5. Instal·lacions auxiliars 

 Distribució aigua de serveis 

 Captació i tractament d’olors (Biofiltre) 

 Vialitat i jardineria 

 Enllumenat i instal·lacions elèctriques. 
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2. Manera de portar a terme el servei 

L’explotació d’una EDAR comporta una sèrie d’activitats que es poden concretar en 

dues (de caire genèric): operació i manteniment. 

De forma bàsica, per portar a efecte de manera òptima aquestes activitats, s’han de 

conjugar mitjans de personal i materials. Parlarem aquí dels mitjans humans i la seva 

organització. 

En una EDAR el personal operador de planta té com a missions fonamentals les 

següents: 

 Resolució d’avaries, tant elèctriques com mecàniques i materials. 

 Treballs de manteniment (neteja de reixes, retirada de fangs, maniobra de 

vàlvules, etc.). 

 Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de la Planta. 

 Treballs de conservació (pintat d’elements metàl·lics, treballs de neteja, etc.). 

 Vigilància general de les instal·lacions. 

 

2.1. Relació del personal tècnic - administratiu i d’operaris amb les 

seves categories i especialitat 

El personal assignat directament al servei d’explotació, manteniment i conservació és: 

 1 Cap de planta al 10% de dedicació 

 1 Oficial de manteniment al 25% de dedicació 

 1 Peó especialitzat al 100% de dedicació 

 

2.2. Organització del personal i funcions a realitzar 

2.2.1. Prefectura de servei 

Personal adscrit 

 Cap de planta 

Funcions a realitzar 

 Serà el responsable de les incidències del Servei front a la Propietat. 

 Supervisarà el compliment del llibre diari del Servei. 
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 Supervisarà i ajustarà els paràmetres del procés. 

 Dirigirà i supervisarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització 

com en la seva execució. 

 Solucionarà amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles 

avaries i anomalies que sorgeixin a l’explotació. 

 Establirà les normes a seguir en política de personal. 

 S’encarregarà de l’estricte compliment de les normes de Seguretat i Salut en el 

Treball. 

 Realitzarà, d’acord amb les dades de les parts de control d’explotació, els 

comunicats mensuals i informes, que s’enviaran a la Propietat. 

 S’encarregarà de la sol·licitud d’ofertes de materials, de la realització de 

comandes, de les proves de recepció de materials, etc. 

 Realitzarà, tots els estudis que resultin d’utilitat per a la interpretació de la 

marxa del procés. 

 Informarà a la Propietat dels abocaments que inhibeixin el procés biològic. 

 Controlarà els cabals diaris 

 S’encarregarà de la tramitació de nòmines, Seguretat Social, accidents 

laborals, etc. 

 Realitzarà la gestió de compres i estocs del magatzem. 

 Supervisarà la documentació de treball i control. 

 Establirà un pla de millores, d’acord amb les directrius de la Propietat. 

 Tindrà poder per executar totes les ordres que emanin de la Propietat. 

 Controlarà els consums d’aigua, energia elèctrica, reactius, etc. 

 

Jornada laboral 

4 hores setmanals 

 

2.2.2. Manteniment 

Personal adscrit 
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 1 Oficial de manteniment 

 

Dependència 

 Directament del Cap de Servei 

 

Funcions a realitzar 

 Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal·lació i molt 

específicament pel que fa referència a la planificació i fiscalització. 

 Organitzarà, planificarà i fiscalitzarà el magatzem de recanvis i gestionarà 

l’estoc dels mateixos. 

 Realitzarà les operacions de manteniment elèctric i mecànic amb l’ajuda del 

personal de planta. 

 Es responsabilitzarà de la solució de les avaries que es presentin. 

 Adoptarà les mesures necessàries per a portar a terme el manteniment 

preventiu i correctiu. 

 

Jornada Laboral 

 10 hores setmanals 

 

2.2.3. Explotació de l’EDAR 

Personal adscrit 

 1 Peó 

 

Dependència 

 Directament del Cap de Planta 

 

Funcions a realitzar 

 Control, vigilància i neteja d’equips i instal·lacions. 

 Inspecció del funcionament electromecànic. 
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 S’encarregarà de les retirades de greixos i flotants. 

 Realitzarà les operacions necessàries descrites en els controls de la planta, 

procés i manteniment programat. 

 Recollida i transport de mostres. 

 Detecció d’anomalies. 

 Col·laborar en els desmuntatges especials de manteniment que així ho 

necessitin. 

 Complimentarà les caselles corresponents als comunicats de control. 

 Donarà servei a totes les operacions necessàries per a l’aportació de fang al 

procés de secat. 

 Atendrà a l’exacta dosificació dels fangs deshidratats fins al lloc 

d’emmagatzematge. 

 A la finalització de cada torn, netejarà tots els equips, així com la sala de 

deshidratació. 

 Col·laborarà en els treballs de càrrega i descàrrega. 

  

Jornada Laboral 

 40 hores setmanals 

 

3. Pla d’explotació i manteniment 

3.1. Manteniment 

Respecte al pla de manteniment de les instal·lacions, es necessari estructurar en el 

temps cadascuna de les actuacions, que es divideixen en: 

 

3.1.1 Diàries 

Algunes de les instal·lacions de les operacions que s’enumeren a continuació formen 

part del procés habitual de funcionament de la planta, i per tant, poden ser realitzades 

perfectament amb la planta en funcionament. A més, algunes de les operacions poden 

realitzar-se més d’una vegada al dia si es considera necessari. 
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 Neteja de sòlids retinguts a les reixes de gruixos i fins. 

 Comprovació de que els vessadors es troben lliures d’objectes que dificultin el 

seu funcionament. 

 Comprovació del correcte funcionament del sistema de pretractament, netejant 

les possibles restes que haguessin pogut quedar retingudes. 

 Comprovació del bon funcionament del mòdul de tractament biològic observant 

tant el bon funcionament com la distribució de l’aire dins del reactor. 

 Comprovació del funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que 

actuen com unitats de reserva. 

 Comprovació del funcionament dels mesuradors de nivell que accionen els 

equips corresponents. 

 Comprovació del funcionament de les bombes de purga de fangs i de fangs 

espessits. 

 En cas de produir-se alguna lectura anòmala es buscarà immediatament la 

causa. 

 No s’han de detectar ni punts d’olors ni punts de brutícia, en tota la planta. 

 Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

 S’anotaran totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre 

de registre. 

 Es comprovarà el correcte funcionament dels diferents sistemes de ventilació i 

tractament d’olors. 

 

3.1.2 Setmanals 

 Comprovació de tots les quadres de potència. 

 Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 

 Revisar totes les conduccions amb la possibilitat de detectar possibles fuites. 

 Realitzar greixat de totes les politges i elements de gir de la planta. 

 Neteja de passarel·les i escales de tots els equips. 

 Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva. 

 Comprovació del funcionament de tots les automatismes de la planta. 
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 Comprovació dels equips de dosificació. 

 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

3.1.3 Mensuals 

 Netejar totes les superfícies de la planta. 

 Comprovar els nivells d’oli dels equips, i canviar-lo si fos necessari. 

 Comprovar el pla de greixat dels equips complint el que sigui necessari segons 

el manual d’explotació. 

 Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 

 Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

 Comprovar l’enllumenat públic. 

 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre 

 

3.1.4 Trimestrals 

 Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari. 

 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

3.1.5 Anuals 

 Pintar totes les superfícies: edificis, escales passarel·les, motors, etc. 

 

3.2. Explotació 

Mitjançant el pla d’explotació es garantirà la qualitat de l’aigua resultant i també el seu 

estat en cadascuna de les etapes del procés. Les actuacions a realitzar són: 

 

3.2.1 Diàries 

 Lectura dels paràmetres registrats en el control. 
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 Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

 Cabal de l’aigua d’entrada a planta 

 Cabal de l’aigua d’entrada a biològic 

 Indicadors als reactors biològics (O2, N, pH, temperatura) 

 Cabal d’aire als reactors 

 Cabal de sortida de l’aigua tractada. 

 Dosificació de reactius. 

 Hores funcionament dels elements electromecànics de la planta. 

 Consums d’energia activa i reactiva de la planta. 

 Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de 

deshidratació. 

 Realitzar una revisió de l’estoc de reactius.’ 

 

3.2.2 Setmanals 

 Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades en el llibre 

d’incidències. 

 Sol·licitar els reactius necessaris. 

 Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

 Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els 

necessàries o consumits. 

 

3.2.3. Mensuals 

 Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment 

 Calibratge dels equips de mesura. 

 

3.2.4. Anuals 

 Informe anual sobre la planta des dels aspectes de manteniment, explotació i 

conservació. 
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4. Conservació 

Es necessari finalment portar a terme un pla de conservació de l’obra civil i altres 

instal·lacions, que si bé, no intervenen directament en el procés, si que són 

necessàries per al funcionament de la planta depuradora. Algunes de les activitats 

relatives a la conservació són les següents: 

 Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 

 Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 

 Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues a les canonades. 

 Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 

 Retocs en fusteria metàl·lica i urbanització. 

 Elements de seguretat (extintors, farmaciola, etc.). 

 Conservació de la jardineria. 

La periodicitat d’aquestes tasques dependrà de l’ús de cada element. En general i de 

manera immediata es procedirà a substituir qualsevol element deteriorat, respecte a 

altres tasques es realitzaran quan se consideri necessari. 

Algunes de les tasques de conservació poden ser subcontractades total o parcialment 

sota criteri de la direcció tècnica de la planta depuradora. 

 

5. Gestió de residus 

Al llarg del procés de depuració es generen uns residus la gestió dels quals forma part 

essencial de pla d’explotació. 

Aquests subproductes i el seu tractament s’enumeren a continuació. 

 

5.1. Productes del pretractament 

Produïts en el desbast de gruixuts, mitjos i fins, així com les retinguts al tamís. Seran 

assimilables a residus urbans i s’hauran de portar a l’abocador municipal. Els 

productes de desbast es recolliran dels contenidors especialment dissenyats per a 

contenir-los. 
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5.2. Aigües de rebuig 

Es consideren aigües de rebuig les aigües que s’aboquen a la xarxa de drenatges i 

que són conduïdes a la capçalera de la planta. L’aigua procedeix dels drenatges de 

l’espessidor, de la deshidratació de fangs, les aigües de neteja i de serveis. 

 

5.3. Fangs biològics 

Es considera fang biològic, el fang generat en excés durant el procés de depuració. El 

fang es tractarà amb l’objectiu de reduir el contingut d’aigua que conté. La línia de 

fangs estarà composada per un espessidor per gravetat, un decantador centrífug i un 

contenidor d’emmagatzematge. El producte resultant d’aquest tractament haurà de ser 

gestionat per un gestor de residus competent. 

 

6. Llibre d’incidències i informes periòdics 

Tal com s’ha fet referència anteriorment, totes les incidències que tinguin lloc a 

l’estació depuradora hauran de quedar reflectides en el llibre de registre de 

l’explotació. A més, aquest llibre haurà de registrar: 

 Totes les analítiques especificades al pla d’explotació. 

 La producció de cabal en m3 per dia. 

 Totes les incidències d’explotació. 

 Les averies de la planta i dels equips (s’hi inclourà el moment i la causa de 

l’avaria, així com les mesures correctores o de caràcter preventiu). 

 Totes les accions correctores o de caràcter preventiu. 

 Aquest document haurà d’estar disponible a la planta o a una oficina central 

destinada a aquest fi dins l’entitat responsable de l’explotació. Mensualment es 

presentarà a l’organisme competent. 

 

7. Condicions de seguretat 

Totes les activitats recollides en el pla d’explotació i manteniment han de ser portades 

a terme sota la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut (RD 486/1997 de 14 

d’abril). En concret es posarà especial cura en la realització dels següents treballs: 
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 Obertura i manipulació del quadre elèctric de control de la planta, que haurà de 

realitzar-se exclusivament per un tècnic electricista competent. 

 Accés als dipòsits de la instal·lació. Es realitzarà sempre amb dos operaris, un 

que accedirà a l’interior i estarà lligat amb un arnés de seguretat i el segon que 

controlarà la operació des de l’exterior. 

 Qualsevol treball dins la planta de tractament. Els operaris hauran de procedir a 

un rentat i desinfectat minuciós amb les productes adequats abans de menjar o 

beure. Es prohibeix expressament menjar, beure o fumar dins la estació 

depuradora a fi i efecte d’evitar possibles infeccions. 

 

8. Costos de manteniment 

Els costos de manteniment d’una planta depuradora son de dos tipus, costos fixes i 

costos variables. 

Els costos fixes són aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i són 

independents del funcionament de la planta. Els costos variables per contra estan 

directament associats a la quantitat i qualitat de l’aigua a tractar. 

 

8.1. Costos fixes 

Es poden agrupar en quatre tipus: 

 

8.1.1. Costos de personal 

Per a la realització de les tasques habituals de manteniment i explotació es preveu la 

dedicació d’un oficial de manteniment a  25% i un peó al 100%. Estaran recolzats per 

un cap de planta amb una dedicació del 10%. 

 

8.1.2. Costos de manteniment 

Es calculen proporcionalment a la inversió realitzada,. Es divideixen en dos grups, 

manteniment d’equips mecànics i manteniment d’obra civil. 
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8.1.3. Costos de potència controlada 

Correspon al terme fix de contractació d’energia elèctrica en concepte de potència 

contractada. 

 

8.1.4. Costos varis 

S’agrupen en aquest apartat la resta de costos fixes com poden ser els administratius i 

estructurals que són necessaris per al funcionament de la planta. 

A l’apèndix 1 es pot consultar la estimació de costos fixes. 

 

8.2. Costos variables 

S’agrupen en tres tipus: 

 

8.2.1. Cost energètic 

En base al funcionament horari de cadascuna de les instal·lacions, s’ha calculat el seu 

consum elèctric. 

 

8.2.2. Cost gestió de fangs 

Per al càlcul d’aquest cost es considera la contractació d’un gestor que es 

responsabilitzarà de la caracterització del fang i del transport fins al seu destí final, el 

destí estimat ha estat d’un 100% a abocador. 

Tanmateix, en el cas de que el destí dels fangs fos diferent al de l’abocador, l’import 

del cost de gestió del fang serà un altre, prèvia justificació de la nova destinació. 

 

8.2.3. Cost dels reactius 

En funció de la dosi de disseny s’han calculat els consums dels reactius implicats en el 

procés de tractament de l’aigua. 

En l’apèndix 1 s’han calculat els costos variables que s’han repercutit sobre una 

producció anual de 118.625 m3. 
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8.2.4. Resum de costos 

Els costos d’execució material resultants, d’acord amb l’apèndix 1, i la seva 

repercussió sobre els volums d’aigua tractada són els següents: 

 

Cost fix diari (s/IVA):       194,07 € /d 

Cost fix total (s/IVA): 70.835,07 € 

Cost variable per cabal diari (s/IVA):        72,07 € / d m3 

Cabal diari tractat:         325 m3/d 

Cost variable total per cabal (s/IVA):    26.223,49 € 

Cost total anual d’explotació (s/IVA): 97.058,56 € 
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Estudi d'explotació de l'EDAR de Botarell

PARTIDES DE DESPESES FIXES:

Personal Despeses administratives i varis

Funció Número Categoria professional % Dedicació
Preu unitari (€/any) 

cost d'empresa
Preu total (€/any) 
cost d'empresa

Concepte
Preu Total       

(€/any)

Cap de Planta 1 Tècnic Superior 10 55.000,00 5.500,00 Assegurances 1.779,38
Oficial manteniment 1 Oficial Especialista 25 38.700,00 9.675,00 Taxes 593,13
Peó 1 Manobre Especialista 100 33.000,00 33.000,00

Total Despeses Administratives i Varis 2.372,50

Total despesa fixa (Execució Material) 70.835,07 €/any
Preu unitari fix (Execució Material) 194,07 €/dia

Total Personal 48.175,00 Preu unitari fix (Execució Contracta sense IVA) 230,94 €/dia

Energia elèctrica

Concepte
Terme de Potència 

(€/kW any)

Potència 

Contractada (kW)

Preu Total       
(€/any)

Potència contractada EDAR 3,329068 135 449,42
Energia Elèctrica

Total Energia Elèctrica
449,42 Concepte Tarifa kWh/dia

Preu Energia      
(€/kWh)

Preu Total       
(€/any)

Energia EDAR 3.1.A 1.092 0,021734 8.662,62
Manteniment i conservació d'obra civil,urbanització  i equips d'EDAR 

Concepte
Cost Inversió (€) % Repercusió

Preu Total       
(€/any) Total

8.662,62

1.175.000 0,5 5.875,00
Total Manteniment i Conservació obra civil, urbanització  i equips 5.875,00 Productes químics i evacuació residus

Concepte
Consum/         
Producció        

Preu Unitari       
(€/unitat)

Preu Total       
(€/any)

Residus desbast  (m3/any) 5,08 11,80 59,94
Productes, materials i serveis Sorres  (m3/any) 5,93 11,80 69,97

Concepte
Preu Total       

(€/any)
Fangs deshidratats (Tn) 229,00 53,00 12.137,00

Equipament de personal (vestuari, materials, seguretat, etc) 771,06 Clorur fèrric desfosfatació (Kg) 27.805 0,16 4.343,14

Material d'oficina 237,25
Poli aniònic (kg)                          
Poli catiònic (kg)

289,00 3,29 950,81

Comunicacions (correus, telèfon, fax, etc.) 474,50 Total 17.560,87
Desplaçaments 830,38
Neteges 1.186,25 Total despesa variable (Execució Material) 26.223,49 €/any
Conservació de jardinería 462,64 Total preu unitari variable (Execució Material) 72,07 €/dia 
Reactius i material fungible de laboratori 118,63 Preu unitari variable (Execució Contracta sense IVA) 85,76 €/dia (m3)
Aigua 332,15
Analítica externa 9.550,30

RESUM COSTOS
Total Productes, Materials i Serveis 13.963,15

Despeses fixes en execució material 194,07 €/dia 365 dies 70.835,07
Cabal total de tractament 118.625 m3/any Despeses variables en execució material 72,07 €/dia 26.223,49

Total 97.058,56

Despeses Generals i Benefici Industrial 19% 18.441,13

Pressupost Contrata sense IVA 115.499,69

Rati €/m3 0,97

Obra civil, urbanització i equips electromecànics EDAR

PARTIDES DE DESPESA VARIABLE:
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1. Introducció 

En aquest annex s’exposen les possibles afeccions a la zona de domini públic 

Marítimo-Terrestre (ZMT), llera pública, PEIN, XN2000 i ENPE, derivades de les obres 

de construcció de la nova EDAR. 

 

2. Zona Marítimo - Terrestre 

La llei 22/1988, de costes regula l’espai de la costa espanyola que considera 

mereixedor d’una especial protecció. 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 integrats en el mateix són de 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. 

Al present projecte de construcció de la nova EDAR de Botarell no es produeix cap 

afecció dins de dita zona. 

 

3. Llera pública 

L’abocament actual de les aigües tractades a l’estació depuradora d’aigües residuals 

es realitza a la riera de l’Ànima Blanca. 

El disseny del procés de tractament de les aigües residuals definit a aquest projecte 

donarà un efluent que complirà amb els valors d’abocament de la legislació vigent. 

A l’annex 21, Informe mediambiental es presenta l’estudi de les possibles afeccions a 

les aigües superficials. 

 

4. PEIN, XN2000 i ENPE 

Les possibles afeccions als espais naturals definits al PEIN, XN2000 i ENPE produïdes 

per l’execució de les obres de la nova EDAR es desenvolupen a l’annex nº 21, Informe 

mediambiental. 
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1. Introducció 

La xarxa de sanejament del terme municipal de Botarell, recull les aigües del nucli urbà 

a través dels diferents col·lectors que circulant pel principals carres de la població 

arriben a la confluència dels carres del Gerro amb la carretera T-320 de Botarell a 

Montbrió del Camp i en aquest punt aboca a l’emissari existent de diàmetre 50 cm. que 

travessant un camp agrícola arriba a la depuradora existent, situada a la mateixa 

carretera. 

Amb l’objecte de millorar els rendiments de depuració i preveure l’increment de cabal 

dels pròxims anys, es planteja la construcció d’una nova EDAR de Botarell per a 

assolir els resultats que exigeix la normativa d’abocament. 

En aquest projecte es proposen dues alternatives de tractament per a la nova EDAR i  

tres alternatives d’implantació de la mateixa.  

La planta de tractament d’aigües residuals serà inferior a 10.000 habitants – 

equivalents, i d’acord al Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 26 de gener del 2.008, pel 

que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació Ambiental de projectes, la realització 

de les obres compreses al present projecte no afecten als supòsits establerts per el 

Reial Decret al grup 7 apartat “d” de l’annex I, ni al apartat “d” del grup 8 de l’annex II, i 

per tant,el projecte no haurà de sotmetre’s a una avaluació de impacte ambiental. 

 

2. Objecte 

Es redacta el present annex, amb l’objecte de: 

 Caracteritzar els espais de protecció existents a la zona de projecte. 

 Descriure les actuacions a realitzar. 

 Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se de 

l’execució del projecte. 

 Proposar mesures preventives i correctores.  

 Establir un programa de seguiment i control 
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3. Descripció del projecte 

L’objecte del present projecte és la construcció d’una nova EDAR al terme municipal 

de Botarell, pròxima a l’EDAR l’existent. 

La població de disseny a realitzar la depuració de les aigües serà de 2.000 habitants. 

La nova EDAR de Botarell incorporarà un tractament secundari de fangs activats 

d’aeració prolongada i eliminació de nutrients. 

Respecte al tractament de fangs es proposa un espessidor per gravetat i sistema de 

deshidratació amb un decantador centrífug. 

El pretractament, control i deshidratació es situa a un mateix edifici, evitant possibles 

olors. 

 

4. Descripció general 

A continuació es detallen els espais de protecció que es troben més propers a la zona 

de projecte i que es representen a les figures següents: 

 

 

 

  

Annex 21. Informe mediambiental  4 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

 

Àmbit del projecte 

 

Figura 1. Mapa de Cartografia ambiental 

Font: Departament de Medi Ambient i habitatge 
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EDAR BOTARELL 

 

Figura 2. Mapa ambiental SIMA 

Font: Departament Medi Ambient i Habitatge. 

 

4.1. Espais naturals de protecció especial (abril 2008) 

En la zona on es situa l’EDAR no existent en la seva proximitat espais naturals de 

protecció especial. 
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4.2. Espais d’interès natural (abril 2008) 

El municipi de Botarell pertany a la comarca del Baix Camp i aquesta té els següents 

plans d’espais d’interès naturals: 

 Serra de Llaberia.     Codi PEIN: LCJ. 

 Mare de Déu de la Roca.         Codi PEIN: MAR 

 Muntanyes de Prades    Codi PEIN: PRA 

 Serres de Pradell-l’Argentera   Codi PEIN: PSD 

 La Rojola-Platja del Torn     Codi PEIN: RJP 

 Riu Siurana i planes del Priorat  Codi PEIN: RSP 

 Muntanyes de Tivissa-Vandellòs  Codi PEIN: TVM 

Tots aquests espais pertanyen a l’àmbit del sistema mediterrani. 

 

4.3. Zones de la Xarxa Natura 2000 (LIC + ZEPA, setembre 2007) 

El municipi de Botarell amb Codi INE 43033 no es troba dins de la xarxa natura 2000. 

 

4.4. Aqüífers protegits 

La zona de projecte es troba dins dels aqüífers protegits anomenat Aqüífers del Baix 

Camp-Montroig. 

 

4.5. Altres espais 

El municipi de Botarell amb Codi INE 43033 sí es troba dins de la zona sensible de 

nitrats. 

S’han consultat altres espais com zones humides i espais d’interès geològic, no 

trobant cap propera a la EDAR de projecte. 

 

5. Inventari ambiental 

La EDAR actual de Botarell rep les aigües residuals procedents del propi municipi, 

situat a la comarca del Baix Camp. 
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A continuació s’exposa l’actual inventari ambiental de la zona:  

 

El clima  

El clima és benigne, com correspon a una comarca encarada a la Mediterrània i 

protegida de les influències interiors pel contorn de la muntanya. Aquestes tenen 

també influència en el clima de la plana, sobretot a l'hivern, quan presenten els cims 

nevats. A prop de la costa, a Cambrils la mitjana és de 15.5ºC, ascendeix a 16.5ºC a 

Reus i descendeix fins als cims de la muntanya on arriba a una temperatura de 12ºC a 

Prades. Els vents més característics són el Seré o Mestral a l'hivern i a la tardor, i la 

Marinada a l'estiu. L'estació més plujosa és la tardor, que proporciona el 40% del total 

anual, seguida de la primavera que proporciona el 30%. 

El clima és mediterrani amb estius secs i calorosos, hiverns temperats i tardors amb 

abundants precipitacions en forma de ruixats. 

Les dades mes significatius en el municipi de Botarell són: 

 Temperatura mitjana de 15 a 16º. 

 Pluja mitjana de 600 a 650 mm. 

 Tipus clima: subhumit 

 

Les aigües superficials 

Els corrents superficials del Baix Camp són molt poc significatius, i formen part de la 

conca del Francolí, el Riu Brugent o la riera de la Selva i del riu de Siurana. Els 

corrents autòctons són molt limitats pel que fa a l'extensió de les conques i, per 

consegüent, als cabals que aporten. 

Les Muntanyes de Prades són un centre difusor d'aigües per raó de l'alçada; a més del 

Francolí hi ha les capçaleres del Riu Brugent, el riu de Siurana i del seu afluent el riu 

de Montsant. Al vessant Sud neix la riera de la Selva, que segueix la direcció Est cap 

al Francolí, i les rieres de Maspujols i d'Alforja, que tenen un curs perpendicular a la 

costa. Més al Sud, les muntanyes de la perifèria originen les rieres de Riudecanyes, de 

Riudecols i el riu de Llastres, que tenen conques d'extensió limitada i característiques 

semblants. 

Els cursos d'alguns rius com el Riu Brugent, el de Siurana i el de Llastres i el barranc 

de la Dòria aprofiten les línies de falla i solquen els materials durs, dibuixant 

congostos, valls encaixades o petites conques d'erosió. Altres rius, després d'haver 
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format les valls de la capçalera en els terrenys durs de la perifèria de les muntanyes i 

seguint les direccions imposades pel relleu, entren a la plana encaixant-se en els 

materials quaternaris i formen cursos més o menys amples i limitats per marges 

verticals d'uns pocs metres d'alçada on continuen els processos erosius. El riu de 

Llastres forma un petit delta a la desembocadura, a l'Hospitalet de l'Infant. 

Tots els cursos d'aigua del Baix Camp tenen un règim irregular, tal com correspon al 

clima mediterrani, i són un reflex del comportament irregular de les pluges que els 

alimenten. La major part de l'any els cursos són secs i les crescudes, esporàdiques i 

de curta durada, originen un increment extraordinari del cabal. 

La riera de Riudecanyes és regulada per un pantà que originàriament tenia 3,3 hm³ de 

capacitat i que després de l'ampliació pot contenir un total de 5,3 hm³. Les aigües són 

emprades per al regadiu i el subministrament urbà de la ciutat de Reus, i s'han 

incrementat amb cabals procedents del pantà del Siurana, al Priorat, que arriben al 

Riudecanyes a través d'un canal. 

 

Medi físic 

En la posició més meridional de les tres comarques que formen la regió del Camp de 

Tarragona, el Baix Camp, amb una superfície de 695,3 Km2 i una població al voltant 

de 150.000 habitants repartits en 28 municipis i amb centre comarcal a Reus, presenta 

una diversitat de perfils, de qualitats botàniques i minerals que fan evident la seva 

varietat de facetes.  

Aquesta terra s'estén sobre la dilatada plana litoral, de manera que el contacte entre 

terra i mar troba la suavitat extrema d'unes platges només interrompudes pel port 

pescador i turístic de Cambrils. Terra endins, l'orografia s'eleva pels contraforts de les 

serres de Prades, de Pratdip, la Llabería o la Argentera; des d'unes altures suficients, 

els miradors dominen una important extensió de mar amb la terra que s'adhereix i que, 

en direcció Est, arriba al límit de la comarca.  

 

La vegetació  

La vegetació és similar a la de les comarques circumdants, pròpiament de plana 

mediterrània encara que amb variacions molt locals. A partir dels 200 o 300 m destaca 

l'alzina (Quercus ilex) al costat d'arbustos i lianes, encara que a més altura i humitat es 

veu substituïda de pinassa (Pinus nigra). En la muntanya, en la perifèria de la 

comarca, destaquen comunitats de pinedes, entre els quals destaquen el pi vermell 
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(Pinus sylvestris) i el roure de fulla petita, (Quercus faginea ssp. Valentina). En alguns 

espais s'acompanya de pi blanc (Pinus halepensis) i si el terreny és humit, de boix 

(Buxus sempervirens). Ocupen terrenys de muntanya i les planes lliures de cultiu. En 

terrenys calcaris i més secs, el terreny està ocupat per garrigues i altres matolls, 

altament susceptibles al foc i que ha causat nombrosos incendis en la zona, provocant 

la disminució d'alzines.  

 

La fauna 

El Parc Natural de les Muntanyes de Prades és el més proper al municipi de Botarell, 

en aquest parc la seva Fauna està integrada per els següents animals: musaraña 

nana, senglar, teixó, guineu, cabirol, àguila real, àguila marcenca, àguila perdiguera, 

àguila daurada, falcó pelegrí, gall carboner, mussols, cranc de riu, escorpí, serp 

septentrional. 

 

A continuació es presenta un quadre amb un resum de la informació ambiental de la 

zona de projecte. 
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Situació T.M. Botarell 

Clima  

mediterrani (estius secs i calorosos, 

hiverns temperats i tardors amb 

abundants precipitacions en forma 

de ruixats) 

Temperatura mitjana 

anual 
12-15 ºC 

Precipitació mitjana 

anual 
500-600 mm 

Aigües superficials  Riera de Riudecols 

Aigües subterrànies 

Aqüífer Baix Camp-Montroig. 

Zona vulnerable a contaminació de 

nitrats 

Qualitat ambiental 

Baixos nivells d’immissió de 

contaminats (SO2, NO2, H2S, O3, 

CO) 

Medi físic Graves i sorres. Holocè 

Vegetació 

Plana mediterrània, 

Alzina, Arbustos i lianes 

Pi blanc , garrigues i altres matolls 

Fauna 

àguila real, àguila marcenca, àguila 

perdiguera, àguila daurada, falcó 

pelegrí,..etc. 

Especies protegides 
No existeix cap figura de protecció a 

la zona 

Taula 1.  Inventari ambiental 
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6. Reportatge fotogràfic mediambiental 

 

Fotografia 1. Vista de la vegetació als voltants de la planta 

 

 

Fotografia 2. Vista de la vegetació a la llera receptora 
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Fotografia 3. Vista de la vegetació a la nova ubicació 

 

7. Descripció de les actuacions 

Les obres que a continuació es descriuen consisteixen en l’execució de la planta de 

tractament d’aigües residuals. 

Les unitats d’obra a executar seran les següents: 

 Enderrocs 

 Moviments de terra 

 Obra civil 

 Equips 
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8. Afeccions derivades de l’actuació i identificació de la 

incidència ambiental.  

8.1. Identificació i caracterització d’elements ambientals susceptibles 

de rebre impactes. 

8.1.1 Geologia – hidrologia 

La zona d’estudi pertany segons la classificació del Institut Geològic de Catalunya a la 

classificació Qvrv1 (Graves i sorres. Holocè).  

La zona de projecte es troba allunyada de la llera de la riera més propera que és la 

riera de Riudecols, i per tant no es produiran afeccions a l’aigua superficial. 

El risc de contaminació d’aigües subterrànies durant la fase de construcció pot venir 

derivat d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin originar (vessaments 

de combustibles de la maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del 

personal d’obra, etc.). 

El possible impacte sobre les aigües subterrànies de l’àmbit del projecte serà moderat 

en la fase de construcció, i no es preveu cap impacte en la fase d’explotació. 

 

8.1.2 Aigües superficials 

Respecte a la hidrologia superficial es troba el Barranc de l’Empedrat, on s’abocaran 

les aigües tractades. 

No existeixen altres tipus d’aigües superficials ni zones humides a l’àmbit d’estudi. 

El risc de contaminació d’aigües superficials durant la fase de construcció pot venir 

derivat d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin originar (vessaments 

de combustibles de la maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del 

personal d’obra, etc.). 

L’aigua superficial podria enterbolir-se durant la fase d’execució a causa del moviment 

de terres, encara que la zona on es realitzarà la nova EDAR està allunyada de la llera 

de la riera. Aquests possibles efectes negatius tenen un caràcter temporal i reversible. 

L’ampliació i millores de l’actual E.D.A.R. permetrà allunyar els rendiments de 

depuració exigits en la legislació vigent i per tant, disminuir la carga contaminant que 

suportarà el llera receptora. 
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Durant la fase de construcció de les noves instal·lacions es mantindrà en funcionament 

el procés de depuració i per tant, es continuarà amb la presa periòdica de mostres i 

l’anàlisis dels paràmetres d’abocament en l’efluent de l’EDAR per garantir la qualitat de 

l’aigua. 

L’impacte sobre les aigües superficials serà compatible en la fase de construcció, i de 

la mateixa manera que a la fase d’ explotació es considera beneficiós. 

 

8.1.3 Sòl 

L’impacte sobre el sòl únicament vindrà donat per la pèrdua d’espai en la implantació 

de l’EDAR, tant en la fase de construcció com en la d’explotació. 

Existeix la possibilitat de la contaminació del sòl per abocaments accidentals durant les 

tasques de manteniment de la maquinària. 

Aquests impactes és consideren moderats en la fase de construcció, i no es preveuen 

impactes durant l’explotació. 

 

8.1.4 Atmosfera 

L’atmosfera es veurà afectada per l’emissió de sorolls i fums per la maquinària durant 

la seva fase d’execució. 

Igualment el trànsit de la maquinària per camins no asfaltats produirà pols en 

suspensió. 

L'impacte acústic de les obres de projecte és qualifica com compatible durant la fase 

de construcció i explotació. 

 

8.1.5 Contaminació acústica 

Els sorolls seran produïts per la esbrossada de la vegetació, la càrrega i descàrrega de 

materials, moviment de terres, trànsit de vehicles i funcionament de la maquinària de 

construcció. 

Les instal·lacions a executar es troben a una distancia suficientment allunyada de les 

zones habitades i per tant, les molèsties seran moderades. 

Es tracta d’un efecte temporal durant la execució de les obres i reversible una vegada 

que aquestes finalitzen. 
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En la fase d’explotació les principals causes que provocaran un increment en el nivell 

sonor seran els equips a instal·lar. 

Per tant, l’impacte acústic és qualifica com a compatible durant la fase de construcció i 

explotació. 

 

8.1.6 Fauna i vegetació 

Fauna 

L’augment en els nivells de soroll, pols i gasos contaminants causaran molèsties en la 

fauna pròxima a les obres. Aquests efectes són de caràcter temporal i reversibles un 

cop finalitzades les mateixes. 

Durant la fase d’explotació de l’EDAR és produirà una alteració en els nivells de soroll 

que afectaran a la fauna, si bé aquestes emissions és veuran esmorteïdes a causa de 

que els equips a instal·lar compliran la normativa vigent en matèria de soroll, i és 

trobaran a l’interior dels edificis. 

Aquests impactes es qualifiquen de moderats en la fase de construcció i explotació. 

 

Vegetació 

La parcel·la on es construirà la nova EDAR és un camp de conreu i es veurà afectada 

pels elements, construccions i zona verda que integren les obres projectades. Es 

preveu una partida de transplantament de tots aquells arbres que es trobin en bon 

estat, que seran trasplantats allà on indiqui la Direcció Facultativa. 

Durant la fase de construcció i d’explotació no es preveuen impactes sobre aquest 

aspecte del medi ambient. 

 

8.1.7 Paisatge 

En aquest cas durant l’execució de les obres variaran les condicions paisatgístiques de 

l’entorn a causa de la presència de maquinària i personal. Aquets impactes són de 

caràcter temporal i reversibles. 

En la fase d’explotació, el principal impacte serà la presencia de l’estació de l’EDAR, 

que produiran la intrusió visual pròpia de instal·lacions alienes al paisatge.  

La distància de l’EDAR a les vivendes és l’adequada i d’altre banda les dimensiones 

de l’edifici de l’EDAR permetrà que l’impacte visual produït sigui mínim. 
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Els impactes sobre el paisatge es consideren moderats durant la fase de construcció i 

compatibles durant l’explotació. 

 

9. Proposta de mesures correctores 

9.1. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi 

hidrològic 

Com s’ha indicat al punt anterior, durant l’execució de les obres poden produir-se 

vessaments líquids susceptibles de contaminar les aigües subterrànies. Es prendran 

per tant les mesures necessàries per evitar-ho: 

 Es disposaran casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per part 

del personal de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació per aigües 

fecals. 

 S’evitaran els vessaments d’oli o combustible generats per la maquinària, no 

efectuant reparacions de les mateixes sobre el terreny. 

 Tenint en compte l’escassa possibilitat d’existència de vessaments, l’afecció a 

les aigües subterrànies durant l’execució de les obres es considera mínima. 

 Posteriorment, un cop executades les obres, milloraran les condicions 

actualment existents a la llera. 

L’impacte derivat de l’execució d’aquestes obres es considera per tant positiu. 

 

9.2. Mesures correctores per les afeccions ambientals al sòl 

L’impacte sobre el sòl es considera mínim durant l’execució de les obres, limitat al 

terreny de la parcel·la i puntualment en el temps. 

Per a la protecció del sòl es realitzarà una prevenció de la contaminació del mateix, 

evitant els vessaments d’oli o combustible. 

 

9.3. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi 

atmosfèric 

El trànsit de maquinària generarà pols en suspensió, per minorar la generació del 

mateix es realitzaran regs periòdics del camí, sobretot en èpoques seques. 
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La maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió, per minorar les 

emissions es portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària perquè 

aquesta es trobi en perfecte estat i compleixi amb la legislació vigent. 

Respecte als sorolls emesos per la maquinària pesada, es vigilarà també el correcte 

funcionament de la mateixa no permetent emissions superiors a les permeses per la 

Normativa en vigor. 

L’impacte sobre l’atmosfera serà per tant, puntual en el temps i en l’espai, 

desapareixent un cop efectuades les obres. 

 

9.4. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi biològic 

Les mesures correctores descrites amb anterioritat per a evitar l’emissió de partícules 

en suspensió, gasos de combustió i sorolls, evitar vessaments líquids, etc., 

contribuiran igualment a minorar les afeccions sobre la fauna i vegetació existent. 

Un cop executades les obres les afeccions desapareixeran igualment. 

 

9.5. Integració en el paisatge 

Tenint en compte que existeix una EDAR a les proximitats i que la nova EDAR 

disposarà d’una franja de vegetació de tancament i gran part de les instal·lacions es 

troben situades a l’interior d’un edifici, es produirà una integració al paisatge adequada 

i no suposarà un impacte visual negatiu. 

 

9.6. Programa de seguiment i control 

Per garantir l’aplicació de les mesures correctores proposades es realitzarà un 

Programa de Seguiment i Control que s’aplicarà durant la fase d’execució. 

A continuació es resumeixen, per a cada fase, els aspectes a tenir en compte: 

 

9.6.1 Fase d’execució 

Manteniment de la maquinària controlant: les emissions de gasos de combustió, els 

nivells de sorolls generats pels motors i els vessaments líquids d’olis i combustibles. 

Reg dels camins de trànsit per evitar l’emissió de partícules en suspensió. 
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Reparació dels camins deteriorats pel trànsit de la maquinària pesada. 

Col·locació de lavabos químics pel personal. 

 

9.6.2 Fase d’explotació 

S’haurà de realitzar una campanya de presa de mostres un cop s’iniciï el funcionament 

de l’EDAR per confirmar els objectius de qualitat. Els paràmetres a caracteritzar són: 

 Valors de DBO5 em mg O2 /l 

 Valors de DQO em mg O2 /l 

 Matèria en suspensió en mg /l 

 Matèria inorgànica en Equitox /m3 

 Quantitat de fòsfor total em mg P /l 

 Quantitat d’amoni total mg N-NH4 /l 

 Presència de clorurs en mg /l 

 Conductivitat a 25º en μS /cm 

 pH a 25º en uts 

 

10. Pressupost 

Es destinarà per a la implantació de mesures correctores un pressupost de NOU MIL 

EUROS (9.000,00 €), aquesta partida es troba a l’apartat corresponent del pressupost 

del present projecte i haurà de ser justificada.  

 

11. Conclusions 

L’execució del projecte l’EDAR, permetrà millorar la qualitat dels recursos hídrics de la 

zona, evitant els vessaments que es produeixen en l’actualitat. 

La seva execució suposa per tant una millora ambiental, generant la seva execució un 

impacte ambiental mínim sobre el medi. 

El present document pretén servir de guia pel control dels impactes derivats de 

l’execució de les obres, permetent sempre que sigui possible la seva eliminació o 

minoració en el temps i l’espai.
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 

paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 

de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 

del/s Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 

els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 

propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 

l’Autoritat Laboral. 

 

2. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Pau Borràs Blanco 

Titulació  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Adreça: Carrer Tagamanent 39 

Població              : La Garriga 

  

  

3. DADES DEL PROJECTE 

3.1. Autor del projecte 

Autor del projecte : Pau Borràs Blanco 

Titulació  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Adreça: Carrer Tagamanent 39 

Població              : La Garriga 
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3.2. Situació 

Emplaçament      : Botarell 

Carrer, plaça  : Carretera T-320 

Número               :  

Codi Postal              : 43722 

Població              : Botarell, comarca del Baix Camp (Tarragona) 

 

3.3. Comunicacions 

Carretera              : Carretera T-320 (Carretera de Montbrió del Camp a Botarell) 

Ferrocarril  : Baixador línea Barcelona - Zaragoza 

Línia Autobús: Autobús interurbà de la comarca 

 

3.4. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : Secomsa 

Gas           : Gas Natural (T 900 750 750) 

Electricitat               : FECSA (T 900 770 077) 

Sanejament              
: 

Ajuntament  (T 977 826 130) 

Altres                   :  

 

3.5. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 

és de 1.599.572,31 €. (un milió  cinc-cents noranta-nou mil  cinc-cents setanta-dos 

euros amb trenta-un centims). 

 

3.6. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 10 mesos. 

  

3.7. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
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3.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a jardiner 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

 

3.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACER EN BARRES CORRUGADES 

ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 

ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 

BARANES D'ACER 

BARREGES DE CESPITOSES 

BIGUES DE FORMIGÓ PRETENSAT 

CIMENTS 

CLAUS 

DESGLOSSAMENT DESPESES PER PORCENTATGES 

DINAMITA 

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

ESCUMES INSONORITZANTS 

ESMENES BIOLÒGIQUES 

ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 

FERRAMENTA DE SEGURETAT 

FILFERROS 

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

LLATES 

MAÓ CALAT 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
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MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 

MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

MORTERS AMB ADDITIUS 

NEUTRES 

PANOTS 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

PEDRES PER A ESCULLERES I FORMIGÓ CICLOPI 

PERFILS D'ACER LAMINAT 

PLANXES I PERFILS D'ACER 

PORTES METÀL·LIQUES 

PUNTALS 

SORRES 

TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 

TAULERS 

TAULONS 

TERRES 

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

TOT-U 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

TUBS DE PVC A PRESSIÓ 

 

3.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
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Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 

Motoanivelladora de 150 hp 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

Camió cisterna de 6000 l 

Camió cisterna de 10000 l 

Camió grua de 5 t 

Grua autopropulsada de 12 t 

Grua autopropulsada de 40 t 

Vibrador intern de formigó 

Camió amb bomba de formigonar 

Formigonera de 165 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
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Màquina per a doblegar rodó d'acer 

Cisalla elèctrica 

Bombí per a proves de canonades 

Tractor amb equip per a tractament del subsòl 

Hidrosembradora muntada sobre camió 

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 

  

4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 

recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 

trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

 Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
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 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 

 

 Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 

parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 

automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 

(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es 

realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 

l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 

 

 Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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 Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 

 Connexions de corrent 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

 Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 
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 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

 Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

 

 Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 

contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 

capacitat anticops i suport de sustentació. 

 

4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 

resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 

garantit en una total estanqueïtat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
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4.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

 

4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 

als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 

zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 

amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 

resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 

possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 

recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 

Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 

de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
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apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 

i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 

d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 

tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 

elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 

les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 

l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 

deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 

deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 

caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 

de la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 

els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 

d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 

a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 

practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 

realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 

contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 

càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 

material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 

maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 

grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
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devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 

que proporcionin aigua abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 

com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 

horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir 

l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 

horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir 

l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 

existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, 

pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals 

grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 

s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 

l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 

  

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 16 

5.1. Serveis higiènics 

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa 

turca, com a mínim, per a cada 25 persones 

 

 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 

mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra 

antilliscant. 

  

5.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable de 2 m2 per treballador contractat. 

  

5.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 

aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 

microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 

per a dipositar les escombraries. 

 

5.4. Centres sanitaris propers a l'ubicació de l'obra 

En els casos en què l'equipament o serveis i material d'assistència bàsics existents a 

peu d'obra no siguin suficients per a l'eventual atenció d'un treballador accidentat, 

caldrà traslladar a aquest al centre sanitari més proper a l'obra. 

Per al cas de la nova EDAR de Botarell, es descriuen i indiquen orientativament sobre 

plànol el Centre d'Assistència Primària (CAP) i hospital més propers. 
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 CAP Riudoms:   Carrer de la Sardana, 3. 43330 Riudoms 

      Telèfon: 977 850 440 

      Horari: 0-24h 

      Distància: 7,7 km 

 

Figura 1.  Mapa de situació del CAP de Riudoms 

 

 Hospital Universitari Sant Joan: Carrer de Sant Joan s/n. 43201, Reus 

      Telèfon: 977 310 300 

      Distància: 12,9 km 
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Figura 2. Mapa de situació de l'Hospital Universitari Sant Joan 

 

6. SERVEIS DE SEGURETAT CIUTADANA I BOMBERS 

6.1. Serveis de seguretat ciutadana 

En cas de qualsevol necessitat o incident durant l'execució de les obres de l'EDAR de 

Botarell, pot resultar necessari contactar amb els serveis de seguretat locals o 

autonòmics. El municipi de Botarell no disposa d'un servei de Policia Local propi, per 

tant, a continuació s'adjunta la informació corresponent a la Comissaria de la Policia 

de la Generalitat – Mossos d'Esquadra més propera a la ubicació de l'obra. 

 Comissaria de Reus:  Carrer de l'Alfàbrega, 4. 43206 Reus 

     Telèfon: 977 305 050 

     Distància: 12,1 km 
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Figura 3.  Mapa de situació de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Reus 

 

6.2. Serveis de bombers 

En cas que els equips d'extinció d'incendis previstos a l'obra o per causa major 

(incendi forestal o de qualsevol altre tipus) que pugui afectar la seguretat dels 

treballadors i de la mateixa obra, pot resultar necessari contactar amb els serveis de 

bombers més propers a la ubicació d'aquesta. A continuació s'adjunten les dades 

referents al parc de bombers més proper a l'obra, així com un mapa d'ubicació del 

mateix. 

 

Parc de bombers de Cambrils; Carrer de la Corona d'Aragó s/n,  

43850 Cambrils 

Telèfon: 112 

Distància: 9,6 km 
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Figura 4. Mapa d'ubicació del parc de bombers de Cambrils 

 

7.  ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 

de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 

senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 

gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 

seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 

de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 

situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 

de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 

cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 

i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 
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Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 

de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 

La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 

mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 

a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

  

7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 

mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 

materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 

treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 

de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 

màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 

recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 

radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 

disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 

sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 

serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 

una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 

normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 

prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 

així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
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o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 

inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 

conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 

tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 

de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 

(no inferior a 10 cops). 

  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

"mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 

de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 

forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 

amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 

el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 

PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 

Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 

fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 

contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
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exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 

possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 

seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 

singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 

i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 
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 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 

comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 

 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

 El número CEE, si en té. 

 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 

de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment 

inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

 

 

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 26 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, 

tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de 

ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 

guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies 

respiratòries. 

  

10.  CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, 

elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent 

al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de 

l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a 

fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 

delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 

aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament 

de l’obra. 
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de 

les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és 

possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o 

durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 

SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de 

vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació 

de la via pública”. 

 

10.1. Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 

no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 

per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 

per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 

localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 

  

10.2. Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 

aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 

mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 

asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 

per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 

Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 

extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 

objecte d’abonament independent. 
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10.3. Característiques meteorològiques 

El clima és mediterrani amb estius secs i calorosos, hiverns temperats i tardors amb 

abundants precipitacions en forma de ruixats. 

Les dades mes significatius en el municipi de Botarell són: 

 Temperatura mitjana de 15 a 16º. 

 Pluja mitjana de 600 a 650 mm. 

 Tipus clima: subhumit 

 

10.4. Característiques del terreny 

En concret, la parcel·la estudiada es troba sobre els materials sedimentaris que 

reomplen la depressió de Valls-Reus, que són bàsicament quaternaris i terciaris. 

Aquests dipòsits tenen un gran desenvolupament superficial i la seva potència total pot 

arribar a uns 300 m. 

Bàsicament, poden trobar-se els següents tipus de dipòsits quaternaris als voltants de 

la zona d’estudi. 

 Cons de dejecció – Peudemont: Dipòsits constituïts per conglomerats de 

granulometria variable, en funció de la seva distància als relleus perifèrics, i 

matriu llim argilosa amb abundants crostes calcàries . 

 Dipòsits torrencials – rambla: Materials essencialment fins, amb inclusions de 

canals i còdols grollers distribuïts molt irregularment. 

 Crosta calcària: Constituïda per un autèntic calitx amb concrecions pisolítiques 

freqüents i desenvolupades, el seu gruix no supera els 1,5 m. 

 Dipòsits de la depressió Reus-Valls i al·luvions: Són els dipòsits que més 

extensió ocupen. Són materials essencialment detrítics, fins, amb inclusions de 

paleocanals i còdols grollers distribuïts irregularment. El caràcter litològic dels 

còdols és molt variable d’una zona a unes altres, però els més abundants són 

els còdols paleozoics i de roques granitoides. 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 

GABIONS / ESCULLERES 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 
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INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE 
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE DE 
LINIES SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 

de l’obra. 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 

l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 
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12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 

programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 

INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 

CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 

procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 

para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 

de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 

de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
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14. MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 

quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

14.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 

nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 

als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 

seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 

amb la construcció, seran els següents: 
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25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 

granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 

com en sales de màquines i calderes, ascensors, 

magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 

personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 

en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 

de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 

detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 

mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 

de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 

detalls sota condicions de constant contrast, durant 

llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 

treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 

d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 

altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
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mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

  

14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 

la construcció: 

Compressor ..................

.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

..................

.. 

82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................

.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................

.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) ..................

.. 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................

.. 

94 dB 

Esmeriladora de peu ..................

.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................

.. 

80 dB 

Excavadora ..................

.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................

.. 

90 dB 

Martell perforador .................. 110 dB 
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.. 

Mototrailla ..................

.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................

.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................

.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................

.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ..................

.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ..................

.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................

.. 

105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives 
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14.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 

trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 

de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

2

10

2 


SiO
C  [mg/m3] 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 

l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 

expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, 

desbarbat i soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 
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14.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 

la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i 

restes de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 

superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en 

els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 

és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

14.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 

aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 

part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 

infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
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Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 

l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 

longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 

inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 

infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits 

superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a 

l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir 

cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 

més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes 

de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la 

màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels 

operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-

se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 

dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment 

exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan 

realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de 

l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, 

afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de 

la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot 

ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins 

a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds 

d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans 

d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm 

(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera 

artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es 

divideix convencionalment en tres regions: 

 UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

 UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

 UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 

àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB 

i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 

acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 

marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia 

de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 

aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat 

de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 

de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir 

riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 

organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 

Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 

comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures 

de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de 

protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV 

han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
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cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a 

la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 

organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de 

treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una 

àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la 

intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 

per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 

protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 

reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a 

una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 

protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 

protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells 

incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 

de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 

inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el 

cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en 

el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 

resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats 

industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de 

descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 

elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les 

radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges 

i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb 

visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per 

a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de 

la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 

propaguen en diferent longitud d’ona. 
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Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en 

camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es 

construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible 

com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 

la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 

polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 

radiació impacta en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. 

Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 

de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 

els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 

D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el 

cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 

cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en 

els dos grups i quatre classes següents: 

 Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 

classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 

nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 

incloent la resposta de centelles. 

 Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 

II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 

de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 

s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 

exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 

emissió, etc. 
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Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV 

(200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats 

concretes de raigs làser: 

 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 

directa del raig. 

 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 

protegits, que pot resultar perillós. 

 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 

difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir 

en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 

subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi 

de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 

respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 

periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. 

Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 

temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

 Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 

operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 

segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 

equip que la genera. 

 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 

registrada i comunicada al departament mèdic. 

 La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 

ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

 L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 

pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
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 Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 

hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

 A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 

gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

 S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 

d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en 

acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 

potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

 Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 

fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 

radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 

aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 

la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

 Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

 Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 

compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 

invisible que genera l’aparell. 

 Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 

claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 

custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 

el laboratori. 

 Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 

de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el 

làser en ús. 

 Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 

absorbent que previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

 Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 

dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al 

menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
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 Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 

l’equip de làser. 

 L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 

treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

 Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 

previnguin el risc de dany ocular. 

 L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 

corresponent al pit de l’operador. 

 S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

 Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 

com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli 

o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera 

de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 

protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 

nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 

perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 

ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que 

es tracti. 

  

14.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 

aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 

tipus de radiació, com són: 
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 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 

edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 

d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 

aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 

radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 

X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 

Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 

forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 

"in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 

fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 

fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
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 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 

essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 

Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 

Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 

tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 

classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 

(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 

accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 

pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 

organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 

Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 

l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 

per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 

Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 

treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 

s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 

dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 

radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el 

formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de 

fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 

densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 

poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. 

Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 

davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre 

cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 

en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 

que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-

se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 

l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 

cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 

el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
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 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 

proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita 

activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de 

suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en 

què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-

ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu 

trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel 

material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el 

lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament 

definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, 

catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin 

els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip 

en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 

perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
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7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas 

dels materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a 

prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona 

s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al 

centre de gravetat de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per 

a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El 

valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 

Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 

sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se 

de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 

respectivament. 
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11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha 

d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al 

mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 

conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 

tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 

ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 

de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 

o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 

distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 

manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 

seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 

indicats a continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 

altres treballs en alçària 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 

muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 

sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de 

seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de 

seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 

vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 

normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 

de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle 
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guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 

reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 

d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis 

ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 

d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
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HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per 

al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 

torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 

de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 

màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 

kg 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 

gruix 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, 

bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 

acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 

amb el desmuntatge inclòs 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
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HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques per 

a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 

piqueta de connexió a terra 

  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 

el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

(EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball 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. 
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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. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 

recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 

triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 

respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 

vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 

següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 

desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 

diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 

precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
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durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 

considerin perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 

les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 

que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 

exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 

per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 

vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 

la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 

l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 

entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 

d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 

façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 

aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
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Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 

de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 

respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA 

PÚBLICA 

L’accés a l’Edar es realitzarà des de la carretera T-320 de Botarell a Montbrió del 

Camp. No es preveu cap afección de la via pública. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 

és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 

determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 

que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
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de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 

guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 

Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 

dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 

l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

21.1. Normes de Policia 

 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 

tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 

col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 

procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 

com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 

únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 

circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 

controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 

entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 

puguin presentar riscos 
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 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels 

materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, 

definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 

suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra 

en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 

particular. 

  

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 

delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 

canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 

quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 

lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la 

vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats 

des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, 

si no queda al menys una fra ja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels 

treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de 

seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre 

(1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es 

col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 

retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a 

un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el 

pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada 
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en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 

tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

 Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 

fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 

d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 

següents criteris: 

o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la 

calçada sense envair cap carril de circulació. 

o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 

d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 

circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 

vianants a la vorera. 

o Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 

TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 

per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model 

de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 

càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 

elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 

que deteriori el seu estat original. 
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 Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 

 

  

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del 

tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el 

punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit 
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d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 

mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 

consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 

sobre la calçada. 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 

cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 

sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
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A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via 

pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 

proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 

caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 

vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de 

pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors 

a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 

protecció de la caiguda de materials i elements formant un 

entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 

peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 

la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 

sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 

l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 

opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 67 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 

vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 

col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 

sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 

façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament 

del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar 

els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 

sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 

moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 

descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per 

l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i 

descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la 

xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de 

la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ 

de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran 

per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 

sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora 

d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 

seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 

feiners o en un horari específic. 

 

 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 

produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 

reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la 

Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 

Municipals. 

 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
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- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 

 

 Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 

 

 

 Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats 

encara que hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 

senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al 

llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 

abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 

perímetre exterior. 
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 

metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 

perímetre. 

 

 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles 

seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – 

IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril 

o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 

carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de 

circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de 

la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 

circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible 

desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a 

vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra 

o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 

bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de 

defensa TD – 2. 

 

 Paviments provisionals 
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del 

gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM 

(Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà 

un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal 

amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que 

disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els 

passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 

del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 

(Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 

m) i un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a 

l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional 

d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

 Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 

impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les 

proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es 
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conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 

condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i 

abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una 

setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva 

implantació. 

  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i 

l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu 

llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 

informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies 

vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja 

d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 

escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements 

estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 

sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 

d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a 

vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i 

sense ressalts. 

 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden 

al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el 
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trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o 

elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el 

seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els 

serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 

PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

  

22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 

de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 

rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 

marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 

duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 

l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 

de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
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d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 

als vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 

mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

 

 

 

 

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 75 

Barcelona, juny de 2010 

 

L'enginyer autor de l'estudi 

 

 

 

Pau Borràs Blanco 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 

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 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

20 
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HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 
/14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 20 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 20 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 

tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 
/26 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: DEMOLICIONS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: CORTE POR OXIACETILENO  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /12 /14 /16 
/17 /20 /25 
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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 

15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /14 
/17 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre 

de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament 
d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

3 /4 /5 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 

/14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 

barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /3 /5 /25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /15 
/16 /17 /20 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 /10 /12 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, 
DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 

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 

10 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

2 /4 /9 /10 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 

terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
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HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 

3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 

tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
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 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 
ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÈS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 /25 

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 

10 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 1 /25 
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bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 

m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 

homologat segons UNE-EN 795 
1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

3 /9 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 

/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 

m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB 
MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 

/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 

m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN 
OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
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 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 

m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS 

GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 

FORMIGONAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: US DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE 

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 

integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 /11 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 

m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA 
EMBOLICATS EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PROXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /11 
/12 /14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 23 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

1 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 
/12 /13 /14 /23 
/25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER 
MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. 
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 

CAIGUDES PER FORATS VERTICALS  I/O HORIZONTALS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PICAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCARREGA DE MATERIAL 

MUNTATGE D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELECTRICA A ZONES TANCADES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA 

ELÈCTRICA 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE 

TREBALL (SOLDADURA) 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 /16 /20 
/21 /25 

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 

14 

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 

10 

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 

10 /19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 15 
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màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 /25 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre 

de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament 
d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

1 /2 /4 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 /15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /21 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
25 
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inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb 

el desmuntatge inclòs 
19 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a la intensitat 

de la soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 
dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 

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 

10 /14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige 
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris 
1 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

2 /4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments 

de fusta 
3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
/25 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
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HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 
cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 
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/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÈS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ EN 

OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADE A SOBRE D'OBJETES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS A L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÈS D'AJUST DE PECES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÈS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIAT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ 

D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESATS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
2 /4 /6 /9 /11 
/12 /14 /25 

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 

10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6 
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resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige 
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

2 /4 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /12 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
2 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 
60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS I  BORDES DE HUECOS 
CERRAMIENTOS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

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 

10 /14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

2 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre 

de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament 
d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 29 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de 

bastida de cavallets 
13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m 

i de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 

G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I 
SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, ATORNILLAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

RECORREGUTS OBRA 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2 
 Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /16 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 

seguretat integrat 
1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 3 /4 /12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /9 /12 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
2 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 3 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 9 /13 /16 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G04 JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
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 Situació: DISSOLVENTS, COLES 
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNT 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 

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 

14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige 
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

13 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre 
de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament 
d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de 

bastida de cavallets 
13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 
cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/13 /17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 

G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS  
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FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

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 

10 /14 /18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de 

paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), 

color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /13 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, 
amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 

terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 

/18 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
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I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS 

) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 

TALUS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

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 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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 

15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
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H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre 

de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament 
d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

2 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 6 /10 /17 
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descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 
/15 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

15 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

US D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCARREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIO DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
2 /4 /6 /9 /12 
/14 /16 /18 

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 

9 /10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

2 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /10 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 4 
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màxima de 1200 kg 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 

tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 

seguretat integrat 
1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 16 
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integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 

/25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 

terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 

tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

  
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, 
DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

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 

10 /14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 15 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 45 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige 

amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 

m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
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HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

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 

10 /14 /18 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

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 

15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige 

amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
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HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 

m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

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 

10 /14 /18 

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 

10 

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 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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 

10 /15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /11 /12 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, 

amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
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HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m 
i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 

acoblat a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m 

de llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL  



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 53 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

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 

10 /14 /18 

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 

10 

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 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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 

10 /15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /11 /12 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, 

amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m 
i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 1 
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acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m 

de llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE BANQUETES, 

BORRIQUETEAS, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
US D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

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 

10 /14 

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 

10 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 4 /11 
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homologada segons UNE-EN 471 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, 

amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m 
i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 1 
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acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

G13.G02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
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 Situació: Muntatge d'equips en alçada 
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /5 /8 /10 
/11 /12 /20 /21 
/25 

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 

10 

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 

10 /19 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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 

15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 

2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/25 
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al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 /21 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 u Cinturó portaeines 5 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1 
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instal.lació 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a la intensitat 

de la soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 
dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments en els interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Asegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 

necesari  
16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o 

productes combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o 

productes combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar 
inexist. fuites 

21 

 
G13.G03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE DE LINIES SOTERRADES 
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I 
CONNEXIONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Despreniment de terres de la rasa   
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instal·lacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /20 /21 
/25 

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 

10 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 63 

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 

19 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

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 

15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/20 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 /21 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 5 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /20 /21 /23 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 

m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i 
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /11 /12 
/13 /14 /15 /16 
/17 /19 /20 /21 
/23 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball.Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa(d=h rasa terrenys sorrencs;d=1/2h altres terrenys) 3 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments en els interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Asegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 

necesari  
16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o 

productes combustibles 
21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
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G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ 
A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 

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 

10 /14 

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 

10 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, 

amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 1 
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nivell 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m 
i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 

acoblat a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m 

de llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
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I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 68 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

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 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 

nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre 

de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament 
d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de 

bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 
acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I 
PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 

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 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 

m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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2. PLÀNOLS 

Annex 22 Estudi de Seguretat i Salut. Plànols  
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Annex 22 Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions tècniques  
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PLEC DE CONDICIONS 

1. Definició i abast del plec 

1.1. Identificació de les obres 

El present Projecte Constructiu te per objecte la definició a nivell constructiu i la 

valoració de les obres corresponents a les actuacions contemplades com a part de les 

infraestructures per a transformar en regadiu la zona de secà del sistema Segarra-

Garrigues.   

Entre aquestes actuacions al present projecte s’inclouen la xarxa de distribució i els 

equips hidràulics necessaris per al seu funcionament. 

 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 

riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 

de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 

de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 

qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 

confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 

Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 

obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 

Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 

Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 

Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
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c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 

per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 

moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 

del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 

realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars 

que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 

preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 

relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme 

als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 

preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 

els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 

es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 

normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 

tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 

prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 

eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 

millor definició i comprensió de les mesures preventives 

definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  

Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 

hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 

amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 

realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 

estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 

Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 

tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 

i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 

en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 

les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
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de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 

feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 

comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 

integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 

de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 

sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 

títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 

facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 

informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 

l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 

modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 

l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 

l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 

antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 

fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 

eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 

preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 

tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 

degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 

cap baix, equivalents. 

 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 

i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat 

del Projecte: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, 

el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la 

Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 

particular: 

i. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 

amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de 

treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

ii. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  

o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li 

cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 

estudi i elaboració del projecte d'obra.  

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 

o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 

Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat 

pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i 

treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 

d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 

fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 

treballs o fases de treball.  
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2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 

si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 

de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 

que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 

particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint 

en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de 

les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 

mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 

l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 

afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones 

d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 

deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 

temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 

fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, 

subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 

treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 

l'obra. 
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3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 

si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 

Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 

Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 

24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 

mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 

l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra 

respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff 

assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució 

material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com 

a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 

l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió 

executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 

responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i 

mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 

subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 

Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 

tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 

col·laboracions parcials. 

 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 

defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 

del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 

terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 

del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 

precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 

ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 

execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 

dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 

el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 

Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 

correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 

mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 

seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 

exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 

Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 

disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 

seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 

de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 

d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 

Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 

els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 

assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 

condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 

o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment 

davant  el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al 

Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 

execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 

Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 

legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 

Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 

Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 

professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 

condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 

en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 

seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 

d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 

importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 

instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 

l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 

incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 

especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
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7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 

Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 

l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 

desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 

10 del R.D. 1627/1997: 

i. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

ii. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 

referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 

l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les 

disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

iii. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 

autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 

que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

iv. Atendre les indicacions i complir les instruccions del 

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 

l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 

Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 

solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 

de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 

42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 

normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 

Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 

als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als 

treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva 

activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 

obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els 

Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 

medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 

Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i 

al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 

treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 

intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 

integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 

servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 

del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 

Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 

exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 

contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 

ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 

de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el 

seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 

Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 
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mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 

normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 

Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió 

de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 

facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 

càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 

especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 

objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 

ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 

d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 

grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 

caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 

treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 

amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents 

a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 

capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 

realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 

no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 

General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 

Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 

independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 

aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 

accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 

seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 

d'aquestes circumstàncies. 
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23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 

necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 

motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 

prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per 

omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 

del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 

i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 

els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 

Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 

d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 

concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 

constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 

reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut 

de l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 

seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 

responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 

propis treballadors Autònoms.  

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 

perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 

reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 

incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 

oficines d'obra. 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 

d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 

vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 

tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
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28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 

realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 

torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació 

que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia 

de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 

responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 

d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 

de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 

aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 

defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 

Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 

màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 

grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 

especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 

que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 

cadascunes de d’especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
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desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 

1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 

pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol 

mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 

per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 

R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 

individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

i. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, 

han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 

equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 

treballadors. 

ii. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment 

una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 

individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 

d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
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instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 

l'entorn del treball. 

 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 

corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 

d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 

Seguretat i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós 

per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 

Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 

suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 

permanència a l’obra.  
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3. Documentació preventiva de caràcter contractual 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 

Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 

Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 

Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 

següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut 

i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 

control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 

Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 

Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 

interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 

seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 

discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 

aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 

o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 

qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 

els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 

relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 

Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 

Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 

pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 

l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 

reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 

intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 

ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en 

el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 

cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

3.2.  Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 

del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 

indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 

subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 

desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 

el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 

l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
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3.3.  Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 

‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 

Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 

d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 

disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 

Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 

Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 

matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 

o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 

elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 
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de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 

derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 

les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 

corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 

2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 

manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 

Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 

expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 

la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 

dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 

amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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4. Normativa legal d'aplicació 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 

de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 

desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 

1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 

486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 

empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 

febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 

Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost 

de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, 

i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i 

O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març 

de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 

2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
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 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 

Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 

de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 

2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 

Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de 

setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 

10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de 

juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 

BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. 

BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. 

R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 

Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, 

per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 

de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 

inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. 

BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 

Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 

Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 

d’abril de 1997. 
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 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició 

a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE 

de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 

3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 

d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 

derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 

12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 

de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 

de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 

maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 

treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 

de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 

setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 

R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

 Reial Decret 337/2010, de 19 de Març, per el qual es modifiquen el 

Reial Decret 39/1997, de 17 de Gener, per al qual s'aprova el 

Reglament de Serveis de la Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 

d'Agost, per al qual es desenvolupa la Llei 32/2006,de 18 d'Octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, per al qual s'estableixen 
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disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. BOE 

de 23 de Març de 2010. 

  

4.2. Condicions ambientals 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 

d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 

soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 

novembre de 1989. 

  

4.3.  Incendis 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals  

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 

preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

4.4.  Instal·lacions elèctriques 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 

novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 

de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 

d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5. Equips i maquinària 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 

29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 

de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
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 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 

1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 

i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 

novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 

d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 

1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 

1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. 

BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors 

amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 

de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense 

sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 

836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 

maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 

referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig 

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 

Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6. Equips de protecció individual 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 

Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 

desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 

R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat 

per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
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modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 

maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 

1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 

modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, 

i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de 

la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 

1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 

8 de setembre de 2000. 

 

4.7. Senyalització  

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut 

en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 

del MOPU. 

  

4.8. Diversos 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 

de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 

desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 
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5. Condicions econòmiques 

5.1.  Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 

construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  

‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 

total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 

sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 

d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 

pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 

dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests 

efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 

l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 

execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i 

els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 

Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra.    

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 

amb antelació a l’inicio dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
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compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat 

és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 

Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 

de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 

del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

  

5.4.  Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 
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6. Condicions tècniques generals de seguretat 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 

Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 

en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 

exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 

Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
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Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 

humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 

demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 

sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 

 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
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1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 

vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 

de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 

o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 

39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 

seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 

Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
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L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 

l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 

manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 

temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 

Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 

cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 

l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 

de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 

Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 

d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 

seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 

del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
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- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 

com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 

qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 

amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 

centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 

control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 

Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 

Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 

‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 

del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 

concertat). 

  

6.6.  Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 

El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 

com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 

dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del 

seu treball. 
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7. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat 

dels equips, màquines i/o màquines-ferramentes 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 

en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, 

etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 

destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 

material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 

a funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 

que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 

acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 

aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 

seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat 

en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 

Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 

d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 

especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 

seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides 

en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les 

quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 

verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 

Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 

lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
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 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 

dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 

base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 

respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o 
Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 

‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 

treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 

manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 

ajustaran 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. 
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 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 

d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3. Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les 

màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. 
Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat 
en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 
de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 

 Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
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Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del 
Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. 
Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer 
(B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Annex 22 Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions tècniques 41 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 
(D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables 
per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
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 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 
17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 
8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

Barcelona, juny de 2010 

 

L'enginyer autor del projecte 

 

 

Pau Borràs Blanco 
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Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del projecte constructiu de la nova EDAR
de Botarell

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 1

SIS-722-PRO-CA4648OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

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

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

3 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

4 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

5 H142CD70

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

7 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 1498 H1446004

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1369 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 1459310 H144N030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

11 H1455710

Euro
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de Botarell

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

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

12 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

13 H145B002

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

14 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

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

15 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

16 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

17 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable18 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

19 H147D405

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79520 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813

21 H147M007

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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de Botarell

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 3

u Faixa de protecció dorsolumbar22 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

23 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

24 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Samarreta de treball, de cotó25 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant26 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47127 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors28 H1486241

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

29 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34830 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

31 H1489890

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

32 H148B580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

33 H148D900

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 4

SIS-722-PRO-CA4648OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de
4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1 H1510001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

2 H1512007

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

3 H1512010

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs4 H151AJ01

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs5 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

6 H152U000

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs

7 H152V017

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs

8 H1534001

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

9 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i
amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 H154M029
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat11 H15A2017

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12 H6452131

AMIDAMENT DIRECTE 190,000

m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada13 HB2C1000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual14 HBA31011

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Senyal manual per a senyalista15 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs16 HBB21301

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

17 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

18 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

19 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20 HBBAC013

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit21 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 6

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

22 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària23 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada24 HBC16632

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs25 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs26 HBC1D081

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs27 HBC1JF01

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs28 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs

29 HBC1N671

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

30 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

SIS-722-PRO-CA4648OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 7

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

3 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

4 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

5 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

7 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball14 HQUA1100

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball15 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

16 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament17 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm18 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions19 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

SIS-722-PRO-CA4648OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

SIS-722-PRO-CA4648OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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de Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,50uH1411111 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

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €5,91uH1421110 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

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €5,16uH1423230 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

(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €8,39uH142AC60 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

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €13,10uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 5

(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €15,65uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €13,07uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 8
(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €13,10uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9
(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €532,93uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593

P- 10

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €2,46uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 11

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €6,23uH1459630 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- 12

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €5,90uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13

(CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €21,75uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 14

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €5,51uH1461110 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- 15

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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 €23,02uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 16

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €2,45uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 17

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €14,54uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €634,92uH147D405 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 19

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €47,20uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

P- 20

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €96,53uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària,
homologat segons UNE-EN 813

P- 21

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €23,33uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 22
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €22,56uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €9,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 24

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €2,90uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 25
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €13,85uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 26
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €18,96uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 27

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €30,52uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 28
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €5,41uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 29

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €15,59uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 30

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €13,76uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 31

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €16,79uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 32

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €22,26uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 33

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €1,40m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida
de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 34

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €14,76mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €10,29m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €12,31m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €5,41mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €2,30mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 39

(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €31,26m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 40

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

P- 41

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €23,40uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 42

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €238,77uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 43

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €377,42uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col.locat

P- 44

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €41,52hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 45
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €19,72hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 46
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €21,80uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 47
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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 €24,24hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 48
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €34,28mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €127,54mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

P- 50

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €20,74m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 51

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €10,64uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 52
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €116,28uHBB21301 Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 53

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €33,58uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 54

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €32,65uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 55

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €27,01uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 56

(VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €29,87uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 57

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €5,01uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 58
(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €40,64uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 59

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €9,30uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 60
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €6,32uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavadaP- 61
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €1,53mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 62
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €2,55mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 63
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €21,58uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 64
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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 €5,72mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 65
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €16,97uHBC1N671 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs

P- 66

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 67

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €251,89mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 68

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €175,68mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 69

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €164,48mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 70

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €59,36uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 71

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €22,54uHQU25701 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- 72

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,01uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 73
(DINOU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €120,26uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 74
(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €57,02uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 75
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €89,44uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €55,65uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 77

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €1,95uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 78
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €116,41uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 79

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €115,71uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 80

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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 €77,13uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 81

(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €195,77uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 82
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €20,88uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 83
(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €34,88uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 84
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €19,72hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 85
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

L´enginyer autor de l´estudi,

Pau Borràs Blanco
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OBRA SIS-722-PRO-CA464801

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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)

22,0007,50 165,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

3,0005,91 17,73

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)

2,0005,16 10,32

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)

2,0008,39 16,78

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

2,00013,10 26,20

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)

84,0000,27 22,68

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 7)

9,00015,65 140,85

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)

7,00013,07 91,49

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 9)

7,00013,10 91,70

10 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593 (P -
10)

1,000532,93 532,93

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 11)

67,0002,46 164,82

12 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 - 12)

69,0006,23 429,87

13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 13)

67,0005,90 395,30

14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 14)

12,00021,75 261,00

15 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 - 15)

9,0005,51 49,59

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,

9,00023,02 207,18

Euro
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UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 16)

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 17)

17,0002,45 41,65

18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 9,00014,54 130,86

19 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 19)

2,000634,92 1.269,84

20 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 20)

9,00047,20 424,80

21 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
(P - 21)

2,00096,53 193,06

22 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 22) 17,00023,33 396,61

23 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 23)

9,00022,56 203,04

24 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 24)

9,0009,31 83,79

25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 25) 9,0002,90 26,10

26 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 26)

9,00013,85 124,65

27 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 27)

9,00018,96 170,64

28 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 28)

1,00030,52 30,52

29 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 - 29)

9,0005,41 48,69

30 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 30)

2,00015,59 31,18

31 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 31)

9,00013,76 123,84

32 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 32)

2,00016,79 33,58

33 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 33)

1,00022,26 22,26

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.978,55

OBRA SIS-722-PRO-CA464801

Euro
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CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a l'estructura
de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos metàl�lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

10,0001,40 14,00

2 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

20,00014,76 295,20

3 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

20,00010,29 205,80

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

20,00012,31 246,20

5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

30,0005,41 162,30

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 39)

200,0002,30 460,00

7 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

30,00031,26 937,80

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 41)

100,0000,23 23,00

9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

4,00023,40 93,60

10 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3
m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

1,000238,77 238,77

11 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat (P -
44)

1,000377,42 377,42

12 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

190,00034,28 6.513,20

13 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey, prefabricada i col.locada (P - 50)

10,000127,54 1.275,40

14 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 51)

10,00020,74 207,40

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 52) 3,00010,64 31,92

16 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

2,000116,28 232,56

17 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12

2,00033,58 67,16

Euro
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m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

18 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

2,00032,65 65,30

19 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

2,00027,01 54,02

20 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

2,00029,87 59,74

21 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 58)

2,0005,01 10,02

22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

2,00040,64 81,28

23 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 60) 15,0009,30 139,50

24 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70
cm d'alçària i clavada (P - 61)

25,0006,32 158,00

25 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 62)

500,0001,53 765,00

26 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)

100,0002,55 255,00

27 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)

15,00021,58 323,70

28 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)

20,0005,72 114,40

29 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent
d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 66)

10,00016,97 169,70

30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 67)

2,00045,61 91,22

CAPÍTOLTOTAL 01.03 13.668,61

OBRA SIS-722-PRO-CA464801

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 45)

220,00041,52 9.134,40

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
47)

2,00021,80 43,60

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 68)

10,000251,89 2.518,90

Euro
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4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 69)

10,000175,68 1.756,80

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 70)

10,000164,48 1.644,80

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

10,00059,36 593,60

7 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 - 72)

2,00022,54 45,08

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 73)

2,00019,01 38,02

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 74)

1,000120,26 120,26

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

1,00057,02 57,02

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)

1,00089,44 89,44

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

1,00055,65 55,65

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 78)

1,0001,95 1,95

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 79)

1,000116,41 116,41

15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 80)

1,000115,71 115,71

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 81)

1,00077,13 77,13

17 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
82)

1,000195,77 195,77

18 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 83) 1,00020,88 20,88

19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 85) 220,00019,72 4.338,40

CAPÍTOLTOTAL 01.04 20.963,82

OBRA SIS-722-PRO-CA464801

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 46)

30,00019,72 591,60

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 48) 9,00024,24 218,16

CAPÍTOLTOTAL 01.05 809,76

Euro
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OBRA SIS-722-PRO-CA464801

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 84) 10,00034,88 348,80

CAPÍTOLTOTAL 01.06 348,80

Euro
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 5.978,55
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 13.668,61
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 20.963,82
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 809,76
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 348,80

01 SIS-722-PRO-CA4648OBRA 41.769,54

41.769,54

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 SIS-722-PRO-CA4648 41.769,54
41.769,54

Euro
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ANNEX 23. AFECCIONS DE LES OBRES AL 

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE 

SANEJAMENT

Annex 23.  Afeccions de les obres al funcionament del sistema de sanejament  
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1. Introducció 

Es redacta el present annex amb la finalitat de preveure i evitar els possibles 

abocaments d’aigües residuals al medi, sense tractament o amb tractaments parcials, 

que es puguin produir durant les obres de construcció de l’EDAR de Botarell. Al 

present Annex es pretenen desenvolupar els  possibles escenaris que puguin alterar el 

funcionament actual de la depuradora, i avaluar els tractaments alternatius per a evitar 

afeccions a la llera.  

Al tractar-se d’una depuradora totalment nova, que substituirà a la planta actual i a 

més a més situada en una parcel·la pròxima però independent, es disminueix el risc 

d’abocaments sense tractament, doncs mentre s’executen les obres projectades de la 

nova EDAR, es mantindrà l’actual tractament de les aigües residuals que arriben a la 

planta. 

 

2. Justificació de la necessitat d’actuació 

Com ja s’ha mencionat a l’apartat anterior, el fet de que l’obra projectada sigui 

executada sense coincidència d’espai amb respecte a la parcel·la de l’EDAR actual, 

minimitza els riscos d’abocament durant la construcció de l’EDAR. Únicament es 

necessari realitzar una actuació puntual prèviament a la connexió definitiva de les 

aigües al nou punt de captació del col·lector unitari actual per a dirigir-les al nou 

pretractament una vegada totalment acabada la nova EDAR. 

 

3. Justificació de l’actuació 

Es preveu una actuació molt concreta i de curt període de temps, motivada per la 

connexió del col·lector actual al nou sobreeixidor de captació de les aigües residuals i 

el corresponent cabal de dilució fins a la nova depuradora una vegada aquesta estigui 

en condicions de garantir un tractament que compleixi amb els paràmetres 

d’abocament previstos.  

Aquesta actuació concreta es resoldrà amb un bypass provisional que mantingui 

l’entrada a la depuradora actual garantint el tractament durant s’executa la connexió 

del nou col·lector al sobreeixidor actual. 

La repercussió econòmica que comportaria no dur a terme l’operació anterior podria 

ser molt elevada al produir-se abocaments contaminants al medi amb danys 
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considerables, tant a la flora com a la fauna de l’entorn, que segons el temps de 

duració i el cabal abocat es podrien agreujar.  

 

4. Calendari previst de l’actuació 

Les obres necessàries per a dur a terme les actuacions previstes haurien de coincidir, 

amb la planificació de les obres del projecte i també si és possible amb període de 

cabals d’aigües residuals més baixos. La duració estimada per a las realitzacions 

previstes al present projecte seria de 3 dies amb una parada de tractament inferior a 

les 2 hores. 

 

5.  Estudi dels efectes de l’abocament sobre el medi receptor 

En el cas d’abocaments incontrolats d’aigües residuals per imprevistos, al medi 

receptor els danys produïts estarien en consonància amb la durada i el cabal abocat, i 

els efectes més rellevants serien els següents:   

 Fauna autòctona  

 Vegetació 

 Olors 

 Contaminació freàtica  

L’afecció als apartats mediambientals anteriors no afecta directament a cap espai ni 

fauna protegida de manera especial i la filtració al subsòl es podria reduir amb 

aportacions d’aigua tractada fins aconseguir dilucions tolerables.  

 

6. Mesures pal·liatives 

Al annex núm. 21 Informe mediambiental es proposen unes sèrie de mesures 

correctores a aplicar durant la realització de les obres de construcció de la nova 

depuradora, la major part d’aquestes  mesures són aplicables per a minimitzar i/o 

anular els efectes que se puguin produir per abocaments accidentals al medi receptor. 

Es prendran mesures addicionals en aquest cas, durant l’execució del bypass del 

sobreeixidor existent de l’actual EDAR, per a connectar les aigües al tractament actual, 
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permetent d’aquesta manera l’obra de connexió del tram del nou col·lector a l’actual 

sobreeixidor, sense interrompre el tractament.  

 

7. Comunicació a l’Administració 

Les actuacions proposades per a neutralitzar o minimitzar els abocaments previstos 

sense el tractament convencional propi de la depuradora, hauran de ser informades a 

tots els possibles afectats, com el Consell Comarcal del Baix Camp, l’ajuntament de 

Botarell..., i a l’Agència Catalana de l’Aigua l’inici de la seva execució amb una 

antelació mínima de 30 dies naturals a fi i efecte que aquesta, atès l’estat del medi en 

aquell moment, pugui introduir les variacions que consideri adients en relació a les 

actuacions a dur a terme. 

En el cas present al trobar-se incloses les mesures d’actuacions correctores per els 

casos de risc, pel desenvolupament de les obres previstes al present projecte, la seva 

aprovació comportarà implícita la pròpia aprovació de les mesures previstes. 

 

8. Valoració econòmica del tractament  

Les execucions previstes a l’apartat 3 del present annex tindran un cost d’execució 

material màxim de 2.250,00 € segons el desglossat següent: 

 

3 dies de grup electrogen  a 5,19 €/h = 373,86 € 

3 dies de electrobomba centrífuga submergible a 16,69 € = 1201,68 € 

8 h de manobre especialista a 20,49 € = 163,92 € 

18 h de peó a 19,72 € = 354,96 € 

1 ut. Material auxiliar formació de tap i desmuntatge posterior 155,58 € 

  

TOTAL 2250,00 € 
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1. Objecte 

El present estudi de gestió de residus del “Projecte constructiu de la nova estació 

depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell”, té com objectiu fer una 

previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es 

realitzarà d’aquests residus, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, 

autonòmica, estatal i europea. 

 

2. Identificació dels residus a generar 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 

seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 

de l’1 de gener de 2.002. Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única 

s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que 

aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 

contradicció amb l’aplicació del CER, com és el cas de la seva classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i 

amb la quantitat que es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. 

Al la taula següent apareix una relació de la tipologia de residus que es preveu generar 

durant l’execució de les obres. La nomenclatura es correspon amb la que apareix al 

CER. Els nivells són els següents: 

 CAPÍTOL 

  SUBCAPÍTOL 

   IDENTIFICACIÓ 
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RESIDUS CONSIDERATS DURANT LA FASE D'OBRA SEGONS EL  CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (Castellà) 

01 RESIDUS DE LA PROSPECCIÓ, EXTRACCIÓ DE MINES I C ANTERES I TRACTAMENTS FÍSICS I QUÍMICS DE MINERALS 

01 04 Residus de la transformació física de mineral s no metàl·lics 

      01 04 09 Residus de sorra i argiles               

07 RESIDUS DE PROCESSOS QUÍMICS ORGÀNICS 

07 07 Residus de la FFDU de productes químics resul tants de la química fina i productes químics no esp ecificats en una altra categoria. 

      07 07 01* Líquids de  neteja i licors mare aquosos.              

08 RESIDUS DE LA FORMULACIÓ, FABRICACIÓ, DISTRIBUCI Ó I UTILITZACIÓ (FFDU) DE REVESTIMENTS (PINTURES, B ARNÚS I ESMALTS VÍTRIS), COLA, SEGELLANT I TINTES D 'IMPRESIÓ 

08 01 Residus de la FFDU i del decapatge o eliminac ió de pintura i barnús 

      08 01 11* Residus de pintura i barnús que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses          

12 RESIDUS DEL MODELATGE I DEL TRACTAMENT FÍSIC I M ECÀNIC DE SUPERFICIE DE METALLS I PLÀSTICS 

12 01 Residus del modelatge i tractament físic i me cànic de superfície de metalls i plàstics. 

  12 01 01 Llimalles i encenalls de metalls ferris.              

  12 01 02 Pols i partícules de metalls ferris.              

  12 01 05 Encenalls i rebaves de plàstic.               

      12 01 13 Residus de soldadura.               

13 RESIDUS D'OLIS I DE COMBUSTIBLES LIQUIDS (except e els olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i  19) 

13 02 Residus d'olis de motor, de transmissió mecàn ica i lubricants 

  13 02 05* Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants.            

      13 02 06* Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants.            
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14 RESIDUS DE DISSOLVENTS, REFRIGERANTS I PROPELENT S ORGÀNICS (excepte els dels capítols 07 i 08) 

14 06 Residus de dissolvents, refrigerants i propel ents d'escuma i aerosols orgànics. 

  14 06 01* Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC.              

  14 06 02* Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats.             

      14 06 03* Altres dissolvents i mescles de dissolvents.              

15 RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBES DE PROTECCIÓ NO ESPE CIFICATS EN UNA ALTRA CATEGORIA 

15 01 Envasos (inclosos els residus d'envasos de la  recollida selectiva municipal). 

  15 01 02 Envasos de plàstic.               

  15 01 04 Envasos metàl·lics.               

  15 01 07 Envasos de vidre.               

    15 01 10* Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles.           

15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores 

      15 02 02* Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores contaminats per substàncies perilloses         

16 RESIDUS NO ESPECIFICATS EN UN ALTRE CAPÍTOL DE L A LLISTA 

16 06 Piles i acumuladors 

  16 06 03* Piles que contenen mercuri               

      16 06 04 Piles alcalines (excepte 16 06 03)              

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIO (inclosa l a terra excavada de zones contaminades) 

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics. 

  17 01 01 Formigó                

  

    17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 17 01 06.         
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17 02 Fusta, vidre i plàstic 

  17 02 01 Fusta.                

  17 02 02 Vidre.                

  17 02 03 Plàstic.                

    17 02 04* Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles.          

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes alquitranats. 

    17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01.            

17 04 Metalls (incloses les seves al·legacions). 

    17 04 05 Ferro i acer.                

17 05 Terra (inclosa la excavada en zones contamina des), pedres i llots de drenatge 

    17 05 04 Terra i pedres diferents a les especificades al codi 17 05 03            

17 09 Altres residus de construcció i demolició. 

 

    17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.        

20 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, industries 

i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES SELECTIVAMENT 

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els resi dus de cementiris) 

      20 02 01 Residus compostables               

 

Els residus que apareixen en la llista assenyalats amb «*» es consideren residus perillosos de conformitat amb el primer guió de l'apartat 4 de l'article 1 de la Directiva 91/689/CEE. Aquests residus 

estan subjectes a les disposicions de la Directiva 91/689/CEE sobre residus perillosos, a menys que s'apliqui l'apartat 5 de l'article 1 d'aquesta Directiva. 
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Es considera que no tots els residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 

molts d’ells poden ser reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i terres 

obtingudes en les excavacions de desmunts i rases, aquests poden ser utilitzats en el 

replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció 

d’Obres, mentre que les terres vegetals poden ser reutilitzades en la preparació del 

terreny de suport de la revegetació. 

 

3. Estimació i tipologia dels residus generats 

De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat 

de residus que es preveu generar en la present obra. Els valors obtinguts en aquesta 

estimació serviran per a l’elaboració del pressupost de Gestió de Residus de l’obra. 

D’aquesta estimació en resulten els següents valors. 

 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ DE L'OBRA 

  

  Sobrant terres (m 3) 

Excavació de rases, pous i fonaments (m3) 2.149,24 

Excavació en desmunt (m3) 4.389,43 

Terraplenat amb material de prèstec (m3) 3.007,30 

Reblert amb sòl procedent de la pròpia obra (m3) 3.725,19 

Reblert amb sòl procedent de prèstec (m3) 402,14 

2.813,48 

  

  Residu vegetal d'esborssada (m 2) 

Esbrossada en peu d'excavació (m2) 400,00 400,00 

  

  Residus (m 3) 
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Reblert amb material filtrant (m3) 113,87 

Reblert amb sorra de 2 a 5 mm (m3) 89,24 

4,06 

  

  Residus (m 3) 

Formigó de neteja HM-15 (m3) 79,98 

Formigó en massissos i proteccions (m3) 55,95 

Formigó per a soleres, fonaments i alçats(m3) 656,25 

7,92 

  

  Mermes i retalls (kg) 

Acer per armar B500S (kg) 46.208,84 2.310,44 

  

  Residus (kg) 

Acer S275 JR per a caldereria (kg) 2.979,38 14,90 

      

  Residu de fusta (m 3) 

Encofrat pla vist (m2) 1.099,86 

Encofrat pla no vist (m2) 1.035,96 

21,36 

  

Taula 2. Estimació dels volums de residus generats durant l’execució de les obres 

 

Tot i que en la taula apareix el valor del sobrant de terres i l’esbrossada, la gestió 

mediambiental d’aquests no serà considerada en el pressupost de Gestió de Residus, 

ja que aquesta es contempla dins les partides d’obra del Pressupost d’Execució de 

l’obra. 
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A partir de la taula 1, i tenint en compte les densitats relatives aparents, es pot obtenir 

la massa total que s’estima es generarà durant l’execució de les obres. A la taula 

següent s’exposen els volums i masses generats, així com la tipologia en que 

s’emmarca cada residu i el seu tractament i destinació. 
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VOLUMS I PESOS DE RESIDUS 

 Tipologia Massa (Tn) 
Densitat 

relativa 
Volum (m 3) Tractament Destinació 

RESIDUS DE NATURALESA PÈTRIA 

  

1. Sorra, grava i altres àrids 

    

01.04.09 Residus de sorra i argiles Inert 6,09 1,50 4,06 Reciclat Planta reciclatge RCD 

2. Terres     

17.05.04 Terra i pedres diferents a les especificades en el codi 17.05.03 Inert 4.220,22 1,50 2.813,48 Sense tractament especial Restauració/Abocador 

3. Formigó     

17.01.01 Formigó Inert 11,88 1,50 7,92 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD 

4. Maons i altres elements ceràmics       

17.01.07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents dels 

especificats en el codi 17.01.06 
Inert 3,00 1,50 2,00 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD 

5. Altres residus de construcció i demolició     

17.09.04 Residus barregats de construcció i demolició diferents dels especificats 

en els codis  17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03 
Inert 0,75 1,50 0,50 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD 

     

RESIDUS DE NATURALESA NO PÈTRIA 

  

1. Paviment 
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17.03.02 Barreges bituminoses diferents a les especificades en el codi 17.03.01 No especial 0,00 1,30 0,00 Reciclat Planta reciclatge RCD 

2. Fusta     

17.02.01 Fusta No especial 12,82 0,60 21,36 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

3. Metalls     

12.01.01 Llimadures i encenalls metàl·lics No especial 0,01 1,50 0,006 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

12.01.02 Pols i partícules de metalls fèrrics No especial 0,01 1,50 0,009 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

12.01.13 Residus de soldadura No especial 0,01 1,50 0,009 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

15.01.04 Envasos de metall No especial 0,00 0,50 0,004 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

17.04.05 Ferro i acer No especial 2,32 1,50 3,480 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

4. Plàstic     

12.01.05 Encenalls i rebaves de plàstic No especial 0,01 0,90 0,006 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

15.01.02 Envasos de plàstic No especial 0,00 0,30 0,013 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

17.02.03 Plàstic No especial 0,00 0,90 0,003 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

5. Vidre     

15.01.07 Envasos de vidre No especial 0,03 0,50 0,06 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

17.02.02 Vidre No especial 0,09 1,50 0,06 Reciclat Gestor autoritzat RNP's 

6. Vegetació     

20.02.01 Residus biodegradables No especial 6,00 0,60 10,00 Reciclat/Abocador Gestor autoritzat RNP's 

     

RESIDUS POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES 
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1. Potencialment perillosos i altres   

07.07.01 Sobrants de desencofrats Especial 0,009 0,50 0,018 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's 

17.02.04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per 

elles 
Especial 0,088 0,50 0,176 Tractament fisico-químic Gestor autoritzat RP's 

15.02.02 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats 

en cap altra categoria), draps de neteja i robes protectores, contaminades per 

substàncies perilloses 

Especial 0,088 0,50 0,176 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's 

13.02.05 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's 

13.02.06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

Especial 0,004 0,50 0,008 

Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's 

16.06.03 Piles que continguin mercuri Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's 

16.06.04 Piles alcalines (excepte les del codi 16.06.03) 

Especial 0,001 0,50 0,002 

Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's 

15.01.10 Envasos que continguin restes de substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles 
Especial 0,002 0,50 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's 

08.01.11 Residus de pintura i vernís que continguin dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 
Especial 0,004 1,00 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's 

14 06 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics Especial 0,002 0,50 0,003 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's 

Taula 3. Volums i pesos de residus 
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4. Mesures per a la prevenció de residus a l’obra 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte, per tal de prevenir la generació excessiva de residus de la 

construcció i demolició (RCD) durant la fase d’obra, o reduir-ne la seva producció. 

En general, són d’aplicació les següents consideracions: 

− Separació en origen del residu 

− La utilització de materials amb major vida útil, generen menys residus i 

afavoreixen llur reutilització, reciclatge i valorització. 

− Reducció d’envasos i embalatges en els materials de construcció. 

− Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió dels 

residus. 

Durant la fase de projecte es prendran les següents mesures: 

− Es programarà el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament. 

− S’empraran sistemes d’encofrat reutilitzables. 

− Es detectaran totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials 

reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització de materials a l’obra fa que aquests 

perdin la consideració de residus. Cal reutilitzar aquells materials que presentin 

unes característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

− S’empraran sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten 

en obra sense gairebé generar residus. 

Durant l’execució de l’obra caldrà tenir en compte les següents recomanacions per 

minimitzar residus: 

− Estudi de racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de 

materials. 

− Realització de demolició selectiva. 

− Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats, lloses 

alveolars, …) 

− Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs, …) seran 

múltiples del mòdul de la peça, per així no perdre material en els retalls. 
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− Se substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major mida. 

− S’utilitzaran tècniques constructives “en sec”. 

− S’utilitzaran materials “no perillosos” (Ex. pintures a l’aigua, material d’aïllament 

sense fibres irritants o CFC). 

− Es realitzaran, si cal, modificacions de projecte per afavorir la compensació de 

terres o la reutilització de les mateixes. 

− S’utilitzaran materials amb “certificat ambiental” (Ex. tarimes o taulons 

d’encofrat amb segell PEFC o FSC). 

− S’utilitzaran àrids reciclats (Ex., per a subbases, tot-u, …), PVC reciclat ó 

mobiliari urbà de material reciclat... 

− Es reduiran els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud de 

materials amb envasos retornables al proveïdor o reutilització d’envasos 

contaminats o recepció de materials amb elements de gran volum o a granel 

normalment servits amb envasos. 

 

5. Operacions de reutilització, valorització o elim inació de 

residus 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Un esquema per a la gestió de residus de construcció i demolició (RCD), seria: 

 

Figura 1. Esquema per a la gestió de residus de construcció i demolició (RCD) 
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La tipologia del residu considerat esta formada per la segregació entre residus Inerts, 

No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt 

de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, 

carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 

central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques 

exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions (Planta de 

Classificació) on es faci un tractament previ des d’on el residu pugui ser finalment 

tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 

cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present Projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, els 

quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una 

senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. En l’apèndix núm. 

1 d’aquest annex, s’inclou una llista dels pictogrames a emprar per a cada residu. 

En la present obra, les principals operacions de reutilització serien les següents: 

 

Reutilització de terres procedents de l’excavació amb destinació la pròpia obra 

Cal tenir present que la reutilització d’un material procedent de la pròpia obra, fa que 

perdi la consideració de residu. 

Quan no és possible la reutilització directe d’un material, el següent objectiu seria 

estudiar llur valorització, que consisteix en el procediment que permet aprofitar els 

recursos continguts en els residus, sense posar en perill la salut humana, i sense 

utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En l’annex 1 de l’Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, s’enumeren les operacions de valorització possibles. 

En l’apèndix núm. 2 del present annex s’inclou aquesta llista de valorització. 

Tot i que no es preveu realitzar cap operació de valorització “in situ”, a continuació es 

recullen les principals operacions de valorització “in situ”: 

− Utilització principal com combustible o com altre medi de generar energia 

− Recuperació o regeneració de dissolvents 

− Reciclatge o recuperació de substancies orgàniques que utilitzen no 

dissolvents 
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− Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

− Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques 

− Regeneració d’àcids i bases 

− Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos. 

− Acumulació de residus per a llur tractament segons l’Annex II.B de la Decisió 

Comissió 96/350/CE 

Quan està descartat la reutilització i valorització del residu, no queda més remei que 

llur eliminació, que consisteix en el procediment dirigit, bé a un dipòsit en abocador 

autoritzat o a la seva destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut 

humana sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. A 

l’annex 1 de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, s’enumeren les operacions 

d’eliminació possibles. A l’apèndix núm. 2 del present annex s’inclou aquesta llista 

d’eliminació. 

 

6. Mesures per la separació dels residus a l’obra 

Cal recordar que el RD 105/2008, d’1 de febrer, preveu diverses actuacions: 

a) Els residus de construcció i demolició s’han de separar en les fraccions 

següents, quan, de manera individualitzada per a cadascuna de les 

esmentades fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de 

l’obra superi les quantitats següents: 

− Formigó: 160 Tn 

− Maons, teules, ceràmics: 80 Tn 

− Metall: 4 Tn 

− Fusta: 2 Tn 

− Vidre: 2 Tn 

− Plàstic: 1 Tn 

− Paper i Cartró: 1 Tn 

(A partir dels dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret (14 de febrer de 

2010), les quantitats d’aquestes fraccions passaran a ésser la meitat) 
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b) La separació en fraccions l’ha de portar a terme preferentment el 

posseïdor dels residus de construcció i demolició dins de l’obra en què 

es produeixin. Quan per falta d’espai físic en l’obra no sigui tècnicament 

viable efectuar l’esmentada separació en origen, el posseïdor pot 

encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 

a l’obra. 

Les mesures per a la separació dels residus en obra es farà segons la seva tipologia: 

Inerts, No Especials i Especials. 
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Volum de residus 

(m3)
Massa (Tn)

Contenidor 
per inerts 
barrejats

Contenidor 
per inerts 
formigó

Contenidor 
per inerts 
ceràmica

Contenidor 
per altres 

inerts

Contenidor o zona 
d'aplec per terres 

que van a abocador
01 04 09 Residus d'arena i argiles 4,06 6,09 X
17 05 04 Terres i pedres diferents a les especificades en el codi 17 05 03 2813,48 4220,22 __ __ __ __ __
17 01 01 Formigó 7,92 11,88 X

17 01 07
Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents 
dels especificats en el codi 17 01 06

2,00 3,00 X

17 09 04
Residus barregats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

0,5 0,75 X

Volum de residus 

(m3)
Massa (Tn)

Contenidor 
per metall

Contenidor 
per plàstic

Contenidor 
per fusta

Contenidor 
per vidre

Contenidor per 
residus 

biodegradables

Contenidor 
per residus 

no especials 
barrejats

Contenidor 
per ferro i 

acer

17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01 0 0 X
17 02 01 Fusta 21,36 12,82 X
12 01 01 Llimadures i encenalls de materials fèrrics
12 01 02 Pols i partícules de metalls fèrrics
12 01 13 Residus de soldadura
15 01 04 Envasos de metall 0,004 0,002 X
17 04 05 Ferro i acer 3,48 2,32 X
12 01 05 Encenalls i rebaves de plàstic
15 01 02 Envasos de plàstic
17 02 03 Plàstic
15 01 07 Envasos de vidre
17 02 02 Vidre
20 02 01 Residus biodegradables 10 6 X

Volum de residus 

(m3)
Massa (Tn)

07 07 01 Sobrants de desencofrats 0,018 0,009

17 02 04
Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades 
per elles

0,176 0,088

15 02 02 Absorvents, materials de filtració contaminats (draps,…) 0,176 0,088
13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,…)
13 02 06 Olis usats (sintètics de motor,…)
16 06 03 Piles que continguin mercuri
16 06 04 Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03)
15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat 0,002 0,004
08 01 11 Residus de pintura o vernissos 0,004 0,004
14 06 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics 0,003 0,001

0,008 0,004

0,001 0,002

X

X

0,12

X

ESPECIALS

SEPARACIÓ RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA

INERTS

MESURA SEPARACIÓ RESIDU

NO 
ESPECIALS

0,024 0,035

0,022 0,012

0,12
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OBSERVACIONS: 

1. S’habilitarà una zona adequada per als Residus Especials amb tants contenidors 

com faci falta (degudament senyalitzats) 

2. El contenidor de residus especials es situarà en un lloc fora del trànsit habitual de 

la maquinària d’obra 

3. Un residu especial no pot emmagatzemar-se a l’obra més de 6 mesos. 

4. Cal tapar els contenidors dels residus especials  i protegir-los de la pluja, radiació, 

etc. 

5. Cal impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus especials 

6. Cal senyalitzar correctament els contenidors de residus especials, tenint en compte 

els símbols de perillositat. 

7. Cal emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (líquids, 

desencofrants,...), en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per 

controlar una hipotètica fuita. 

A l’Apèndix núm. 3 s’adjunten plànols amb la situació en planta de tots els contenidors 

i d’altres elements necessaris a l’obra per a la correcta gestió dels residus generats en 

aquesta. 

 

7. Gestors de residus propers a l’àmbit de l’obra 

A la següent taula es mostra una relació dels gestors de residus autoritzats per a 

realitzar el tractament i/o l’eliminació de tots els tipus de residus generats a durant 

l’execució de les obres. 
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GESTOR CODI VAL (Valorització) TDR (Tractament i diposició del rebuig) DIRECCIÓ TELÈFON
VALLS QUIMICA, S.A. E-31.90 V21-Regeneracio de dissolvents POL. IND. VALLS C/ BASTERS, 1-3 90 (43800) VALLS 977606800
JARDI MORTUORI DEL BAIX CAMP, S.A. E-982.07 T21-Incineracio de residus no halogenats POL. IND. 9 CAMÍ MAS DELS REGIMENTS, PARC. 3 (43330) RIUDOMS 977753616

V41-Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics POL. IND. MASIA D'EN FREDERIC C/ MASIA NOTARI, 3
V42-Regeneració d'altres materials inorgànics (08800) VILANOVA I LA GELTRÚ 

T11-Deposició de residus inerts CAMÍ DEL MAS DEL BLASI, PDA. MAS CALVÓ, S/N
T12-Deposició de residus no especials (43206) REUS 

CATOR, S.A. E-56.93 V22-Regeneració d'olis minerals CTRA. DE REUS A MONTBLANC, KM 11.3 (43460) ALCOVER 934881919
T21-Incineració de residus no halogenats POL. IND. CONSTANTÍ AV. D'EUROPA, S/N
T22-Incineració de residus halogenats (43120) CONSTANTÍ 

CRIC SYSTEM, S.L. E-1083.09 V51-Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos POL. IND. ELS MASETS AV. BELLVEI, 13-15, N.B2 (43719) BELLVEI 977663172
V41-Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics POL. IND. CONGOST C/ MAS PUJOL, NAU 17
V44-Recuperació de bateries, piles, acumuladors (08520) FRANQUESES DEL VALLÈS
V11-Reciclatge de paper i cartó
V12-Reciclatge de plàstics
V15-Reciclatge i reutilització de fustes
V41-Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V71-Utilització en la construcció

CARPE SERVICIOS LOGISTICOS, S.L. E-1069.08 V15-Reciclatge i reutilització de fustes POL. IND. PP3 ILLA, 3, PARC. 3 (43810) PLA DE SANTA MARIA 977631700
V11-Reciclatge de paper i cartó
V12-Reciclatge de plàstics
V13-Reciclatge de tèxtils
V14-Reciclatge de vidre
V15-Reciclatge i reutilització de fustes
V41-Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V71-Utilització en la construcció

ALREPLAST, S.L. E-303.96 V12-Reciclatge de plàstics POL. IND. PARELLADA C/ COBALT, 175, NAU 10,IN (08907) HOSPITALET DE LLOBREGAT 933379425
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA E-850.04 V83-Compostatge C/ LA PINEDA S/N AUT.TARR-SALOU KM 3,5 (43480) VILA-SECA 977551507

T24-Tractament per evaporacio
T31-Tractament fisico-quimic i biologic
T32-Tractament especific
T33-Estabilitzacio

ECOLOGICA IBERICA Y MEDITERRANEA, S.A.

CESPA, GESTION DE RESIDUOS, S.A. E-174.96 T62-Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

V43-Regeneracio d'acids o bases
E-49.92

POL. IND. ZONA FRANCA SECTOR C, C/4, S/N (08040) BARCELONA

977703698

933367100

V23-Regeneracio d'hidrocarburs
FINAL MOLL INFLAMABLES, (PORT BCN), S/N (08039) BARCELONA 932234343

APROFITAMENT ASSESSORAMENT AMBIENTAL, S.L.

CONTENIDORS BAIX MONT, S.L. E-1026.08 POL. IND. LES TOSSES C/ ROMA (CANTONADA AMB BRUSEL·LES) (43870) AMPOSTA 

977296561

902367103T62-Gestió per un Centre de Recollida i TransferènciaE-1023.08

933056744

977771734CONTENEDORES REUS, S.A. E-42.91

GESTIO DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA, S.A. E-466.97 V61-Utilització com a combustible

ALUMINIS GIRALT, S.L. E-975.07
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Apèndix 1. Pictogrames de residus
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La senyalització dels contenidors de residus s’haurà de fer en funció del tipus de 

residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista i seguint uns 

pictogrames ja normalitzats que serien els següents. 

 

Residus Genèrics: Inerts, Especials i No Especials.  

      

Residus inerts   Residus no especials  Residus especials 

 

Residus especials: 

     

Aerosols   Dissolvents   Bateries 

 

      

Olis minerals    Olis usats no regenerables 

    

Piles alcalines    Piles de botó 
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Residus no especials: 

     

Fusta    Vidre Barrejat   Cables elèctrics 

    

Plàstic     Ferralla 
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Apèndix 2. Llista de valorització i eliminació de r esidus 

(Ordre MAM/30472002)
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ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

ANNEX 1 

Operacions de valorització i eliminació de residus,  de conformitat amb la Decisió 

96/350/CE, de la Comissió, de 24 de maig, per la qu e es modifiquen els annexos 

IIA i IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consell, relativa als residus. 

 

PART A. OPERACIONS D’ELIMINACIÓ 

D1 Dipòsit sobre el sòl o en llur interior (per exemple, abocament, etc.). 

D2 Tractament en medi terrestre (per exemple, bio-degradació de residus líquids o 

llots en el sòl, etc.). 

D3 Injecció en profunditat (per exemple, injecció de residus bombejables en pous, 

mines de sal, falles geològiques naturals, etc.). 

D4 Embassament superficial (per exemple abocament de residus líquids o llots en 

pous, estanys o llacunes,etc.). 

D5 Abocament en llocs especialment dissenyats (per exemple, col·locació en cel·les 

estanques 

separades, recobertes i aïllades entre sí i el medi ambient,etc.). 

D6 Abocament en el medi aquàtic, excepte en el mar. 

D7 Abocament en el mar, inclosa la inserció en el llit marí. 

D8 Tractament biològic no especificat en altre apartat del present annex i que doni 

com a resultat compostos o barreges que s’eliminen mitjançant algun dels 

procediments enumerats entre D1 i D12. 

D9 Tractament fisico-químic no especificat en altre apartat del present annex i que 

doni com a resultat compostos o barreges que s’eliminen mitjançant un dels 

procediments enumerats entre D1 i D12 (per exemple, evaporació, secat, 

calcinació,etc.). 

D10 Incineració en terra. 

D11 Incineració en el mar. 

D12 Dipòsit permanent (per exemple, col·locació de contenidors en una mina, etc.). 
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D13 Combinació o barreja prèvia a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i 

D12. 

D14 Re-envasat previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D13. 

D15 Emmagatzament previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D14 

(amb exclusió del emmagatzament temporal previ a la recollida en el lloc de 

producció). 

 

PART B. OPERACIONS DE VALORITZACIÓ 

R1 Utilització principal com a combustible o com altre medi de generar energia. 

R2 Recuperació o regeneració de dissolvents. 

R3 Reciclatge o recuperació de substancies orgàniques que no s’utilitzen com a 

dissolvents (incloses les operacions de formació d’adobs i altres transformacions 

biològiques). 

R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics. 

R5 Reciclatge o recuperació de altres matèries inorgàniques. 

R6 Regeneració de àcids o de bases. 

R7 Recuperació de components utilitzats per a reduir la contaminació. 

R8 Recuperació de components procedents de catalitzadors. 

R9 Regeneració u altre nou ús dels olis. 

R10 Tractament de sòls, produint un benefici a l’agricultura o una millora ecològica 

dels mateixos. 

R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions 

enumerades entre R1 i R10. 

R12 Intercanvi de residus per a sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades 

entre R1 i R11. 

R13 Acumulació de residus per a sotmetre’ls a qualsevol de les operacions 

enumerades entre R1 i R12 (amb exclusió del emmagatzematge temporal previ a la 

recollida en el lloc de la producció).
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PLEC DE CONDICIONS
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G - PARTIDES D'OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 

GY – GESTIÓ DE RESIDUS 

GYN01 – GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GYN01N001 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, 

de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 

materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o 

es reutilitzaran. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara 

restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, 

cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com 

ara pintures, dissolvents, etc.. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

Ordre de 6 de Setembre 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 

olis usats 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre General de Gestors de Residus. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 207/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
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Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORIT ZAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GYN01N002, GYN01N003, GYN01N004, GYN01N005, GYN01N007 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, 

de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 

materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió. 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 
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Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocament han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocament s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 

que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació 

del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha 

abocat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 
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Pressupost de la Gestio de Residus del pojecte constructiu de la nova EDAR de Botarell.
T.M. Botarell. Clau: 722-PRO-CA-4648

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4648OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m³ Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials  amb mitjans manuals1 GYN01N001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Inerts

C#*D#*E#*F#2 argiles i sorres 4,060 4,060

C#*D#*E#*F#3 formigó 7,920 7,920

C#*D#*E#*F#4 barreges-formigó-material ceràmics 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 residus de la construcció 0,500 0,500

T6 No especials

C#*D#*E#*F#7 barreges bituminoses 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 fusta 21,360 21,360

C#*D#*E#*F#9 ferro i acer 3,508 3,508

C#*D#*E#*F#10 plàstic 0,022 0,022

C#*D#*E#*F#11 vidre 0,120 0,120

T12 Especials

C#*D#*E#*F#13 sobrants de desencofrat 0,018 0,018

C#*D#*E#*F#14 fusta, plàstic, vidre amb subs.
contaminants

0,176 0,176

C#*D#*E#*F#15 absorvents 0,176 0,176

C#*D#*E#*F#16 olis 0,008 0,008

C#*D#*E#*F#17 piles 0,002 0,002

C#*D#*E#*F#18 envasos 0,004 0,004

C#*D#*E#*F#19 pintures 0,004 0,004

C#*D#*E#*F#20 dissolvents 0,003 0,003

TOTAL AMIDAMENT 39,881

m³ Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i tansferència, amb
contenidor

2 GYN01N002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Inerts

C#*D#*E#*F#2 formigó 7,920 7,920

C#*D#*E#*F#3 barreges-formigó-material ceràmics 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 residus de la construcció 0,500 0,500

T5 No especials

C#*D#*E#*F#6 barreges bituminoses 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#7 fusta 21,360 21,360

C#*D#*E#*F#8 ferro i acer 3,508 3,508

C#*D#*E#*F#9 plàstic 0,022 0,022

C#*D#*E#*F#10 vidre 0,120 0,120

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 35,430

u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència3 GYN01N003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Especials

C#*D#*E#*F#2 sobrants de desencofrat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 fusta, plàstic, vidre amb subs.
contaminants

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 absorvents 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 olis 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 piles 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 envasos 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 pintures 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 dissolvents 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials4 GYN01N004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Especials

C#*D#*E#*F#2 sobrants de desencofrat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 fusta, plàstic, vidre amb subs.
contaminants

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 absorvents 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 olis 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 piles 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 envasos 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 pintures 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 dissolvents 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl�lica d'1 m³ per a residus especials.5 GYN01N005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 No especials

C#*D#*E#*F#2 barreges bituminoses 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 fusta 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 ferro i acer 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 plàstic 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 vidre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m³ Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)6 GYN01N006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 3

T1 Inerts

C#*D#*E#*F#2 formigó 7,920 7,920

C#*D#*E#*F#3 barreges-formigó-material ceràmics 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 residus de la construcció 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 10,420

kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials7 GYN01N007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Especials

C#*D#*E#*F#2 sobrants de desencofrat 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 fusta, plàstic, vidre amb subs.
contaminants

88,000 88,000

C#*D#*E#*F#4 absorvents 88,000 88,000

C#*D#*E#*F#5 olis 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 piles 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 envasos 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 pintures 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 dissolvents 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 198,000

u Subministrament de bidó de 200 l per a residus No especials8 GYN01N008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 No especials

C#*D#*E#*F#2 fusta 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 ferro i acer 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 plàstic 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 vidre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials9 GYN01N009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 No especials

C#*D#*E#*F#2 fusta 12.820,000 12.820,000

C#*D#*E#*F#3 ferro i acer 2.360,000 2.360,000

C#*D#*E#*F#4 plàstic 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 vidre 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 15.310,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,39m³GYN01N001 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials
amb mitjans manuals

P- 1

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €10,53m³GYN01N002 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de
recollida i tansferència, amb contenidor

P- 2

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €174,20uGYN01N003 Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferènciaP- 3
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €16,10uGYN01N004 Subministrament de bidó de 200 l per a residus especialsP- 4
(SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €36,91uGYN01N005 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl�lica d'1 m³ per a residus
especials.

P- 5

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €4,37m³GYN01N006 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)P- 6
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €2,27kgGYN01N007 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especialsP- 7
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €16,10uGYN01N008 Subministrament de bidó de 200 l per a residus No especialsP- 8
(SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €0,02kgGYN01N009 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especialsP- 9
(ZERO EUROS AMB DOS CENTIMS)
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T.M. Botarell. Clau: 722-PRO-CA-4648

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:14/05/10 1Data:

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-464801

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GYN01N001 m³ Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus
inerts, no especials i especials  amb mitjans manuals (P - 1)

39,88118,39 733,41

2 GYN01N002 m³ Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o centre de recollida i tansferència, amb
contenidor (P - 2)

35,43010,53 373,08

3 GYN01N003 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i
transferència (P - 3)

8,000174,20 1.393,60

4 GYN01N004 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (P - 4) 8,00016,10 128,80

5 GYN01N005 u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa
metàl�lica d'1 m³ per a residus especials. (P - 5)

4,00036,91 147,64

6 GYN01N006 m³ Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó (residus inerts) (P - 6)

10,4204,37 45,54

7 GYN01N007 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials
(P - 7)

198,0002,27 449,46

8 GYN01N008 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus No especials (P -
8)

4,00016,10 64,40

9 GYN01N009 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No
especials (P - 9)

15.310,0000,02 306,20

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.642,13

Euro
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T.M. Botarell. Clau: 722-PRO-CA-4648

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Gestió de residus 3.642,13
01 Pressupost  722-PRO-CA-4648Obra 3.642,13

3.642,13

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4648 3.642,13
3.642,13

Euro
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Nº PLANOLS Nº FULLS
1 LOCALITZACIÓ I ÍNDEX 1
2 ORTOFOTOMAPA 1
3 EMPLAÇAMENT 1
4 DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT 1
5 PERFIL HIDRÀULIC 1
6 COL·LECTOR GENERAL D'ARRIBADA A PLANTA 5

PLANTA 1
PERFIL LONGITUDINAL 1
PERFILS TRANSVERSALS 1
SECCIÓ TIPUS I DETALLS 1
SOBREEIXIDOR. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I ARMADURES 1

7 PLANTES GENERALS 4
TOPOGRÀFICA ACTUAL 1
MOVIMENT DE TERRES 1
PLANTA DE REPLANTEIG 1
PLANTA D'URBANITZACIÓ 1

8 SECCIONS TIPUS RASES 1
9 XARXES DE CANONADES 4

PROCÉS 1
PLUVIALS I BY-PASS 1
AIGUA INDUSTRIAL, REG I POTABLE 1
TAULA 1

10 COL·LECTOR SOBREEIXIDOR - ABOCAMENT 5
PLANTA 1
PERFIL LONGITUDINAL 1
PERFILS TRANSVERSALS 1
SECCIÓ TIPUS I DETALLS 1
BROQUET SORTIDA RIERA 1

11 EDIFICI DE PRETRACTAMENT 17
OBRA CIVIL 11
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA 1
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIÓ TRANSVERSAL 1
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIÓ LONGITUDINAL 1
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIONS I DETALLS 1
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. DETALLS TANCAMENT 1
PLANTA DE FONAMENTACIÓ 2
ARMADURA DE LLOSA I FORJAT 1
PLANTA I DETALLS D'ESTRUCTURA 1
PLANTA DE COBERTA 1
FAÇANES 1
EQUIPS MECÀNICS 3
PLANTA 1
SECCIONS 1
DESODORITZACIÓ 1
ENLLUMENAT 2
PLANTA 1
ESQUEMA UNIFILAR 1

11.D ARQUETA DE REPARTIMENT I BY-PASS BIOLÒGIC 1

EDAR BOTARELL

11.B

11.A

11.C
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Nº PLANOLS Nº FULLS
12 MODUL DE TRACTAMENT BIOLÒGIC 9

OBRA CIVIL 6
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA PLANTA 1
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA SECCIONS 2
ARMADURES.PLANTA I SECCIONS 1
ARMADURES.SECCIONS 2
EQUIPS ELECTROMECÀNICS 3
PLANTA 1
SECCIONS 1
DETALL GRAELLA ELEVABLE 1

13 ARQUETA DE MESURA DE CABAL 1
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Coef. Major

Utilització
Alim. 
Tipus

Comand. 
"in situ"

Tipus 
comandament

Sonda Inst. Func. Resv. Simult. Utilitzac. Instal. Simult. Consum. Tipus
Secc. 
(mm2)

Mot. = 1,25 I  
Cond. = 1,5 I  

Resta = 1,15 I
Qsimult. Qconsum.

Línia de CT a QGD 124.888 1 1 - 1,00 0,90 124,89 124,89 112,40 200,29 1,00 0,90 Soterrat Cu 56 XLPE 1,00 520 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 240 400 T 50 0,29 0,29 250,36 400 60,49 54,44

Línia d'alimentació del grup elèctrogen a QGD 70.400 1 1 - 1,00 1,00 70,40 70,40 70,40 127,02 1,00 0,80 D Cu 56 XLPE 1,00 230 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 120 400 T 24 0,16 0,16 158,77 200 52,80 52,80

ENLLUMENAT I ALTRES USOS

Línia d'alimentació a quadres d'enllumenat 33.917 1 1 - 1,00 0,90 33,92 33,92 30,53 54,39 1,00 0,90 A2 Cu 56 XLPE 1,00 77,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3,5 x 25 400 T 5 0,08 0,37 62,55 63 16,43 14,78

QUADRE D'ENLLUMENAT Q1

Línia d'alimentació Q1 A 7.350 1 1 - 1,00 0,85 7,35 7,35 6,25 11,79 1,00 0,90 A2 Cu 56 XLPE 1,00 32,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 50 0,68 0,97 13,56 25 3,56 3,03

Sala recepció A 130 1 1 - 1,00 0,75 0,14 0,14 0,10 0,66 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 13,0 1 HV07-K 3 x 1,5 230 M 8 0,05 0,34 0,76 10 0,07 0,05

Sala d'explotació i control A 259 1 1 - 1,00 0,75 0,27 0,27 0,20 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 12 0,09 0,38 1,51 10 0,13 0,10

Sala de magatzem A 259 1 1 - 1,00 0,75 0,27 0,27 0,20 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 17 0,13 0,42 1,51 10 0,13 0,10

Sala de grup electrogen A 259 1 1 - 1,00 0,50 0,27 0,27 0,14 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 22 0,16 0,45 1,51 10 0,13 0,07

Vestuari A 389 1 1 - 1,00 0,75 0,41 0,41 0,31 1,98 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 18 0,20 0,49 2,27 10 0,20 0,15

Emergència A 54 1 1 - 1,00 1,00 0,06 0,06 0,06 0,27 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,70 12,3 3 HV07-K 3 x 2,5 230 M 41 0,06 0,35 0,32 10 0,03 0,03

Presses de corrent monofàsica 1 A 3.000 1 1 - 1,00 0,75 3,16 3,16 2,37 15,26 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 30,0 1 HV07-K 3 x 6 230 M 24 0,85 1,14 17,54 25 1,53 1,15

Presses de corrent monofàsica 2 A 3.000 1 1 - 1,00 0,75 3,16 3,16 2,37 15,26 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 30,0 1 HV07-K 3 x 6 230 M 18 0,64 0,93 17,54 25 1,53 1,15

QUADRE D'ENLLUMENAT Q2

Línia d'alimentació Q2 A 21.047 1 1 - 1,00 0,95 21,05 21,05 19,99 33,75 1,00 0,90 A2 Cu 56 XLPE 1,00 59,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 16 400 T 30 0,44 0,73 38,82 50 10,19 9,68

Sala de pretractament 1 A 2.430 1 1 - 1,00 1,00 2,56 2,56 2,56 12,36 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,80 24,0 2 HV07-K 3 x 6 230 M 52 1,50 1,79 14,21 20 1,24 1,24

Sala de pretractament 2 A 1.215 1 1 - 1,00 1,00 1,28 1,28 1,28 6,18 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,80 18,4 2 HV07-K 3 x 4 230 M 38 0,82 1,11 7,11 16 0,62 0,62

Enllumenat exterior de l'edif ici A 680 1 1 - 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,15 0,95 0,90 B2 Cu 56 XLPE 1,00 31,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 5 x 4 400 T 62 0,12 0,41 1,32 10 0,35 0,35

Enllumenat exterior planta A 1.700 1 1 - 1,00 0,85 1,79 1,79 1,52 2,87 0,95 0,90 D Cu 56 XLPE 1,00 44,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 223 0,74 1,03 3,30 10 0,87 0,74

Emergència A 22 1 1 - 1,00 1,00 0,02 0,02 0,02 0,11 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 13,0 1 HV07-K 3 x 1,5 230 M 12 0,01 0,30 0,13 10 0,01 0,01

Presses de corrent trifàsica edif ici 1 A 7.500 1 1 - 1,00 0,50 7,89 7,89 3,95 12,66 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 27,0 1 HV07-K 5 x 6 400 T 92 1,35 1,64 14,56 20 3,82 1,91

Presses de corrent trifàsica edif ici 2 A 7.500 1 1 - 1,00 0,50 7,89 7,89 3,95 12,66 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 27,0 1 HV07-K 5 x 6 400 T 92 1,35 1,64 14,56 20 3,82 1,91

QUADRE D'ENLLUMENAT Q3

Línia d'alimentació Q3 A 5.520 1 1 - 1,00 0,95 5,52 5,52 5,24 8,85 1,00 0,90 A2 Cu 56 XLPE 1,00 32,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 5 0,05 0,34 10,18 20 2,67 2,54

Sala de quadres elèctrics A 259 1 1 - 1,00 1,00 0,27 0,27 0,27 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,80 14,0 2 HV07-K 3 x 2,5 230 M 8 0,06 0,35 1,51 10 0,13 0,13

Sala de control deshidratació A 259 1 1 - 1,00 1,00 0,27 0,27 0,27 1,32 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 0,80 14,0 2 HV07-K 3 x 2,5 230 M 10 0,07 0,36 1,51 10 0,13 0,13

Sala de deshidratació de fangs A 518 1 1 - 1,00 1,00 0,55 0,55 0,55 2,63 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 13,0 1 HV07-K 3 x 1,5 230 M 22 0,54 0,83 3,03 10 0,26 0,26

Sala d'aeració i desodorització A 2.430 1 1 - 1,00 1,00 2,56 2,56 2,56 12,36 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 30,0 1 HV07-K 3 x 6 230 M 30 0,86 1,15 14,21 20 1,24 1,24

Emergencia A 54 1 1 - 1,00 1,00 0,06 0,06 0,06 0,27 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 13,0 1 HV07-K 3 x 1,5 230 M 29 0,07 0,36 0,32 10 0,03 0,03

Pressa de corrent monofàsica 1 A 2.000 1 1 - 1,00 0,30 2,11 2,11 0,63 10,17 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 23,0 1 HV07-K 3 x 4 230 M 48 1,71 2,00 11,70 16 1,02 0,31

Pressa de corrent monofàsica 2 A 2.000 1 1 - 1,00 0,30 2,11 2,11 0,63 10,17 0,95 0,90 A Cu 56 PVC 1,00 23,0 1 HV07-K 3 x 4 230 M 48 1,71 2,00 11,70 16 1,02 0,31

ARRIBADA D'AIGUA BRUTA

Reixa automàtica de sòlids gruixos B SI M-A 736 1 1 - 1,00 0,85 1,29 1,29 1,10 3,01 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,60 13,2 5 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 41 0,24 0,53 3,76 10 1,63 1,39

Grup motobomba aigua bruta B SI M-A 4 2.200 2 1 1 1,00 0,85 6,03 3,01 2,56 5,44 0,73 0,80 B Cu 56 XLPE 0,60 18,0 5 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 4 400 T 66 0,14 0,43 6,80 16 1,13 0,96

Grup motobomba aigua bruta. Variador D SI M-A 2 2.200 1 1 - 1,00 0,85 3,01 3,01 2,56 5,44 0,73 0,80 B Cu 56 XLPE 0,60 18,0 5 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 4 400 T 33 0,28 0,57 6,80 16 2,26 1,92

PRETRACTAMENT

Tamís sòlids B SI M-A 2 370 1 1 - 1,00 0,85 0,65 0,65 0,55 1,51 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,60 13,2 5 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 30 0,09 0,38 1,89 10 0,82 0,70

Cargol transportador B SI M-A 750 1 1 - 1,00 0,85 1,32 1,32 1,12 3,06 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 27 0,16 0,45 3,83 10 1,67 1,42

Cargol transportador horitzontal B SI M-A 370 1 1 - 1,00 0,85 0,65 0,65 0,55 1,51 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 28 0,08 0,37 1,89 10 0,82 0,70

Cargol extractor de sorres B SI M-A 550 1 1 - 1,00 0,85 0,96 0,96 0,82 2,25 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 28 0,12 0,41 2,81 10 1,22 1,04

Mecanisme escombrador de greixos B NO - 110 1 1 - 1,00 0,85 0,19 0,19 0,16 0,45 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 27 0,02 0,31 0,56 10 0,24 0,21

Cargol classif icador de sorres B SI M-A 370 1 1 - 1,00 0,85 0,65 0,65 0,55 1,51 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 27 0,08 0,37 1,89 10 0,82 0,70

Mecanisme concentrador de greixos B NO - 180 1 1 - 1,00 0,85 0,32 0,32 0,27 0,74 0,57 0,62 B Cu 56 XLPE 0,55 12,1 6 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 26 0,04 0,33 0,92 10 0,40 0,34

Bufant desgreixador G SI M1-M2-A 4.400 1 1 - 1,00 0,85 5,18 5,18 4,40 8,79 0,85 0,85 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 25 0,58 0,87 10,99 25 3,21 2,73

Pont grua. Motor d'elevació A SI Propi 4.500 1 1 - 1,00 0,85 5,29 5,29 4,50 10,92 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,70 25,2 3 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 4 400 T 60 0,89 1,18 13,65 20 5,40 4,59

Pont grua. Motor de traslació del carro A SI Propi 450 1 1 - 1,00 0,85 0,53 0,53 0,45 1,09 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,70 18,6 3 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 60 0,14 0,43 1,36 10 0,54 0,46

Pont grua. Motor de traslació del pont A SI Propi 900 1 1 - 1,00 0,85 1,06 1,06 0,90 2,18 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,70 18,6 3 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 60 0,28 0,57 2,73 10 1,08 0,92

Polispast. Motor d'elevació A SI Propi 1.500 1 1 - 1,00 0,85 1,76 1,76 1,50 3,64 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,80 21,2 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 40 0,32 0,61 4,55 10 1,80 1,53

Polispast. Motor de traslació del carro A SI Propi 450 1 1 - 1,00 0,85 0,53 0,53 0,45 1,09 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 0,80 21,2 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 40 0,09 0,38 1,36 10 0,54 0,46

Ventilador extractor. Sala soplants B SI M-A 2 400 2 2 - 1,00 0,85 1,40 1,40 1,19 1,63 0,57 0,62 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 66 0,10 0,39 2,04 10 0,89 0,75

∆U (%) 
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EDAR BOTARELL               (400-230 V, 50 Hz)

Bateria de condensadors

Potència 
unitaria (W) IN (A)

η cosϕ Tipus inst.
I. màx. 
adm.

L (m)

RECEPTORS Comandament i control Unitats Coeficients

Al/Cu

Poles



Coef. Major

Utilització
Alim. 
Tipus

Comand. 
"in situ"

Tipus 
comandament

Sonda Inst. Func. Resv. Simult. Utilitzac. Instal. Simult. Consum. Tipus
Secc. 
(mm2)

Mot. = 1,25 I  
Cond. = 1,5 I  

Resta = 1,15 I
Qsimult. Qconsum.

TRACTAMENT BIOLÒGIC

Agitador de cambra mescla B SI M-A 2.200 1 1 - 1,00 0,85 2,75 2,75 2,34 4,96 0,80 0,80 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 45 0,55 0,84 6,20 16 2,06 1,75

Agitador submergible reactor B SI M-A 1.400 1 1 - 1,00 0,85 1,79 1,79 1,53 2,98 0,78 0,87 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 55 0,44 0,73 3,72 10 1,02 0,86

Grup motobomba buidat reactor B SI M-A 2.200 2 2 - 1,00 0,85 6,00 6,00 5,10 5,55 0,73 0,78 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 120 0,80 1,09 6,94 16 2,41 2,05

Grup motobomba recirculació fangs B SI M-A 1.300 1 - 1 1,00 0,85 1,90 0,00 0,00 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 75 0,00 0,29 4,51 10 0,00 0,00

Grup motobomba recirculació fangs. Variador D SI M-A 2 1.300 1 1 - 1,00 0,85 1,90 1,90 1,62 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 75 0,64 0,93 4,51 10 1,63 1,38

Grup motobomba fangs excès B SI M-A 2 1.300 2 1 1 1,00 0,85 3,80 1,90 1,62 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,65 17,9 4 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 160 0,34 0,63 4,51 10 0,81 0,69

Grup motobomba greixos B SI M-A 2 1.300 1 1 - 1,00 0,85 1,90 1,90 1,62 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,80 22,0 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 105 0,89 1,18 4,51 10 1,63 1,38

Agitador de greixos i espumes B SI M-A 1.300 1 1 - 1,00 0,85 1,90 1,90 1,62 3,61 0,68 0,76 D Cu 56 XLPE 0,80 22,0 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 105 0,89 1,18 4,51 10 1,63 1,38

Pont decantador B SI M-A 184 1 1 - 1,00 0,85 0,32 0,32 0,27 0,75 0,57 0,62 D Cu 56 XLPE 1,00 27,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 107 0,15 0,44 0,94 10 0,41 0,35

Bufant reactor biològic E SI M-A 11.000 3 2 1 1,00 0,85 42,96 28,64 24,35 24,32 0,77 0,85 E Cu 56 XLPE 0,70 60,9 3 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 16 400 T 105 0,23 0,52 30,40 50 5,92 5,03

Bomba dosif icadora de Cl3Fe. B SI M-A 120 2 1 1 1,00 0,85 0,42 0,21 0,18 0,49 0,57 0,62 B2 Cu 56 XLPE 1,00 22,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 32 0,01 0,30 0,61 10 0,13 0,11

TRACTAMENT DE FANGS

Mecanisme espessidor de fangs B SI M-A 180 1 1 - 1,00 0,85 0,32 0,32 0,27 0,74 0,57 0,62 D Cu 56 XLPE 1,00 27,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 40 0,06 0,35 0,92 10 0,40 0,34

Grup motobomba fangs a decantador centrífug. 
Variador 

D SI M-A 480 2 1 1 1,00 0,85 3,00 1,50 1,28 3,33 0,32 0,65 B2 Cu 56 XLPE 1,00 22,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 50 0,08 0,37 4,16 10 0,88 0,75

Decantador centrífug B SI M-A 7.500 1 1 - 1,00 0,85 9,38 9,38 7,97 16,91 0,80 0,80 B2 Cu 56 XLPE 1,00 37,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 25 0,44 0,73 21,14 32 7,03 5,98

Quadre de regulació del decantador centrífug A NO - 1.000 1 1 - 1,00 0,85 1,05 1,05 0,89 1,69 0,95 0,90 B2 Cu 56 XLPE 1,00 16,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 5 x 1,5 400 T 15 0,12 0,41 1,94 10 0,51 0,43

Cargol transportador de fangs deshidratats B SI M-A 750 1 1 - 1,00 0,85 1,32 1,32 1,12 3,06 0,57 0,62 B2 Cu 56 XLPE 1,00 22,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 12 0,07 0,36 3,83 10 1,67 1,42

Equip automàtic de preparació polielectrolit A NO - 1.000 1 1 - 1,00 0,85 1,05 1,05 0,89 1,69 0,95 0,90 E Cu 56 XLPE 0,80 21,2 2 RZ1-K 0,6/1 kV 5 x 2,5 400 T 17 0,08 0,37 2,11 10 0,51 0,43

Bomba dosif icadora de polielectrolit. Variador D SI M-A 70 2 1 1 1,00 0,85 0,25 0,12 0,10 0,29 0,57 0,62 E Cu 56 XLPE 0,80 21,2 2 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 34 0,00 0,30 0,36 10 0,08 0,07

Pont grua. Motor d'elevació A SI Propi 1.500 1 1 - 1,00 0,85 1,76 1,76 1,50 3,64 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 50 0,39 0,68 4,55 10 1,80 1,53

Pont grua. Motor de traslació del carro A SI Propi 300 1 1 - 1,00 0,85 0,35 0,35 0,30 0,73 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 50 0,08 0,37 0,91 10 0,36 0,31

Pont grua. Motor de traslació del pont A SI Propi 600 1 1 - 1,00 0,85 0,71 0,71 0,60 1,46 0,85 0,70 E Cu 56 XLPE 1,00 26,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 50 0,16 0,45 1,82 10 0,72 0,61

DESODORITZACIÓ

Grup motobomba . Desodorització B SI M-A 1.100 1 1 - 1,00 0,85 1,83 1,83 1,56 3,78 0,60 0,70 D Cu 56 XLPE 1,00 27,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 2,5 400 T 54 0,44 0,73 4,73 10 1,87 1,59

Ventilador . Desodorització F SI M-A 11.000 1 1 - 1,00 0,85 12,22 12,22 10,39 20,75 0,90 0,85 D Cu 56 XLPE 1,00 44,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 4 x 6 400 T 40 0,91 1,20 25,94 40 7,57 6,44

VARIS

Grupo de pressió d'aigua tractada B SI Propi 2.208 1 1 - 1,00 0,85 2,76 2,76 2,35 5,69 0,80 0,70 D Cu 56 XLPE 1,00 27,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 5 x 2,5 400 T 70 0,86 1,15 7,11 20 2,82 2,39

Instrumentació I NO - 20 6 6 - 1,00 0,85 0,22 0,22 0,19 0,15 0,55 0,60 D Cu 56 XLPE 0,70 17,2 3 RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 1,5 230 M 300 0,04 0,33 0,19 10 0,05 0,04

Electrovàlvules 24 V I NO - 50 1 1 - 1,00 0,85 0,05 0,05 0,04 0,15 0,95 0,90 D Cu 56 XLPE 1,00 24,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1,5 230 B 60 0,07 0,36 0,17 10 0,03 0,02

Programador de reg NO - 100 1 1 - 1,00 0,85 0,11 0,11 0,09 0,29 0,95 0,90 A Cu 56 XLPE 1,00 24,5 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 1,5 230 M 10 0,02 0,31 0,34 10 0,05 0,04

Quadre millora cosϕ : Bat. Autom. Cond. Ac NO - 100.000 1 1 - 1,00 0,85 reactiva reactiva reactiva 141,96 0,98 0,98 E Cu 56 XLPE 1,00 214,0 1 RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 70 415 T 10 0,15 0,44 212,94 250 reactiva reactiva
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1. CAPÍTOL DE GENERALITATS  

1.1.  Introducció 

Per a totes les obres compreses en el present Projecte, regiran les disposicions 

establertes al Plec de Condicions Tècniques per a obres de carreteres i ponts, PG-3, 

en endavant i de forma abreviada “Plec General", aprovat per Ordre125 Ministerial del 

6 de febrer de 1.976 i les modificacions posteriors a l’aprovació del PG3/75, excepte 

les que siguin explícitament modificades pel Plec de Condicions Tècniques Particulars, 

que a continuació es desenvolupa. 

En qualsevol cas, s’entén que el contingut d’ambdós Plecs, General i Particular, regeix 

per les matèries que expressen els Títols, sempre i quan no s’oposin a les disposicions 

de La Llei de contractes de l'Estat, del Reglament General de Contractació i pel Plec 

de Clàusules Administratives Generals. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’ha articulat de la mateixa 

manera que el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, i per això, quan no es fa 

esment d’un determinat article, vol dir que es mantenen les prescripcions del Plec 

General. 

A més del que s’especifica en el present Plec, s’aplicaran les següents disposicions, 

normes i reglaments: 

 - NORMES UNE: 

53.269/80. Plàstics. Plàstics reforçats amb fibra de vidre. Determinació de la pèrdua 

al foc. 

53.316/78. Materials plàstics. Determinació de la resistència química de materials 

plàstics reforçats amb fibra de vidre. 

53.323/84.  Tubs de poliester reforçat amb fibra de vidre emprats per a 

canalitzacions  

de sanejament i deixalles industrials. Característiques i mètodes d’assaig. 

- NORMES ASTM: 

C-72 M-83 

C-443 M-80 

C-923 M-79 

C-2146 M-82 
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C-497 M-80 

C-969 M-82 

- Reial Decret 2661/1998, de 11 de desembre, per el qual es va aprovar la “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)”. 

- Plec General de Condicions per a la recepció dels conglomerats hidràulics (pcch-64). 

Ordre Ministerial del 9 d’abril de 1964. 

- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (EHPRE-72). 

Ordre de la Presidència del govern del 5 de maig de 1972. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment (RC-03). Real 

Decret 1797/2003 del 26 de Desembre de 2003 

- Instrucció per estructures d'acer del I.E.T.C.C. (EM-62). 

- Real Decret 314/2006, de 17 de Març, pel que s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel què s’aprova la norma de construcció   

sismoresistent, NCSR-02. 

- Document Bàsic de seguretat estructural DB-SE, RD314/2006, de 17 de Març, pel 

que s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació 

- Document Bàsic de seguretat estructural “Accions a l’edificació” DB-SE A, 

RD314/2006, de 17 de Març, pel que s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació. 

- Document basic DB-HE “Ahorro de energia”, 28 de Marc de 2006 

- Document basic DB-HR “Protección frente al ruido”, Real decret 1371/2007 de 19 

d’Octubre. 

- “Protecció  contra incendis” RD314/2006, de 17 de Març, pel que s’aprova el Codi 

Tècnic d’Edificació 

- Plec de Condicions vàries de l’Edificació (1948) compost pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes i adaptat a 

les Obres dependents de la Direcció General d’Arquitectura. Reimprès l’any 1963. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura – 1960, 

aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973. 

- Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP/1973, “Instal·lacions d’electricitat posta 

a terra”, aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 

- Reglament Electrotècnic B.T. i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 
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842/2002 de 2 d’agost, B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre del 2002. 

- Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions 

Tècniques Complementaries ITE. Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol. 

- Reglament d’instal·lacions de gas, Real Decret 1853/1993, de 22 d’Octubre. 

- Reglament de seguretat i salut. Decret de la Presidència, núm. 1627/1997 del 24 

d’octubre. 

- Reglament d’activitats molestes,insalubres, nocives i perilloses. Decret núm. 

2414/1961 del 30 de novembre. 

Es compliran les modificacions de les normes anteriors, disposicions, normes i 

reglaments que afectin a les Obres. 

Per a l’aplicació i compliment d’aquestes normes, així com per a la interpretació 

d’errors i omissions continguts a les mateixes, se seguirà tant per part de la Contrata 

Adjudicatària, com per la de la Direcció d’Obra,l’ordre de major a menor rang legal de 

les disposicions que hagi servit per a la seva aplicació. 

 

1.2.  Definició i àmbit d’aplicació 

El present Plec de Condició s’aplicarà a les obres corresponents al “Projecte 

constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell.” així com a 

tots els treballs auxiliars que no es detallen explícitament i que es considerin 

necessaris per a una millor i més, completa execució de les obres projectades. 

 

1.3.  Descripció de les obres  

• Les obres i instal·lacions objecte del present projecte són: 

• Col·lector general d’arribada a planta. 

• Sobreeixidor d’aigües pluvials de sortida a la riera. 

• Construcció de l’edifici d’explotació, pretractament, producció d’aire i tractament de 

fangs. 

• Conduccions auxiliars: replanteig, excavació de rases, col·locació de tubs i 

connexions, reblert de terres i compactació. 
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• Obra civil: excavacions, preparació de soleres, formigons de neteja, armat i 

encofrat de soleres, instal·lació de passamurs, formigonat de soleres, armat de 

murs i lloses, encofrat i formigonats. 

• Construcció del mòdul biològic. Reactor – decantador concèntric amb les arquetes 

adossades. 

• Equips: muntatge i proves. 

• Instal·lacions elèctriques: instal·lació i proves. 

• Control i telecomandament: Instal·lació i proves. 

• Urbanització: replanteig, moviment de terres i urbanització. 

Cadascuna de les obres a realitzar es troben definides amb detall a la Memòria del 

projecte i als annexos. 

 

1.4.  Documents que defineixen les obres 

Els documents que defineixen les obres són els constitutius  del projecte, és a dir: 

- Memòria i Annexos 

- Plànols 

- Plec de Prescripcions Tècniques particulars 

- Pressupost 

 

Les obres estan definides pel conjunt d’aquests documents. Per tant és suficient que 

una obra parcial aparegui en un sol d’ells per a que estigui inclosa al projecte. 

En el cas d’existir contradiccions entre els documents contractuals esmentats, decidirà 

l’ordre de prioritats la Direcció d’Obra. 

Si un mateix document contractual tingués contradiccions, decidirà la Direcció d’Obra. 

 

1.5.  Desenvolupament i control de les obres 

Materials 

Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que 

s’estableixin al Plec de Prescripcions Tècniques Generals i ésser aprovats pel Director 
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de l’Obra. Per això, tots els materials, que es proposin per a utilitzar a l’obra, hauran 

d’ésser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 

En conseqüència el Contractista estarà obligat a informar al Director de l’obra de les 

procedències dels materials que es vagin a utilitzar, amb anticipació d’un (1) mes com 

a mínim al dia del seu ús per tal de que puguin realitzar-se els assaigs oportuns. 

L’acceptació d’un material en un cert moment, no serà obstacle per a què aquest 

material pugui ser rebutjat més endavant si se li trobés algun defecte de qualitat o 

uniformitat. 

Es considerarà defectuosa l’obra o part de l’obra que hagi estat realitzada amb 

materials no assajats ni aprovats pel Director de l’Obra. 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservació 

de les seves característiques i aptitud, i de forma que puguin ser fàcilment 

inspeccionats. 

Els materials necessaris per a les obres, no incloses en el present Plec de Condicions, 

hauran d’ésser de qualitat adequada a la utilització a que estan destinats, havent de 

presentar mostres, informes i certificats, si es considera necessari, dels corresponents 

fabricants. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Tècnic 

Director ordenarà la realització d’assaigs previs, recorrent si és necessari, a laboratoris 

especialitzats. 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirarà 

de l'obre immediatament, excepte autorització expressa i escrita del Director de l’Obra. 

El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per l’aprovació prèvia de procedència de 

materials seran fixats en cada cas. 

Un cop fixades les procedències de materials, la seva qualitat serà controlada 

periòdicament durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, la freqüència i el tipus 

dels quals la podrà fixar el Tècnic Director amb la finalitat d’aconseguir l’adequat 

control dels materials. 

Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà escollir 

entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a càrrec del Contractista, 

un control més detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous 

assaigs es decidirà sobre l’acceptació total o parcial dels materials o el seu rebuig. 

El Contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material 

(inclòs el formigó per a la confecció de les provetes) necessaris per a realitzar tots els 

exàmens i assaigs que ordeni el Tècnic Director per a l’acceptació i control periòdic de 
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la seva qualitat. La presa de mostres haurà de ser feta d’acord amb les Normes 

vigents i en el seu defecte segons criteri del Director de l’Obra. 

El Contractista haurà de donar tota mena de facilitats per a la verificació de la qualitat 

dels materials. 

El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses del control de qualitat 

fins a una quantitat igual a 1'1% del Pressupost d’Execució Material. 

 

1.6.  Responsabilitats especials del contractista 

El Contractista serà responsable durant l’execució de les obres de tots els 

desperfectes o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol 

persona, propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, 

omissions o negligències del personal al seu càrrec o d’una deficient organització de 

les obres. 

Els serveis públics o privats que resultin perjudicats hauran de ser reparats, al seu 

càrrec, d’una manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades tindran d’ésser recompensades, a càrrec seu, 

adequadament. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades, tindran de ser reparades, al 

seu càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o 

perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable. 

Així mateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l’execució de les obres, havent de donar immediatament compta 

de les troballes al Tècnic Director de les mateixes i col·locar-les sota la seva custodia. 

 

1.7.  Contradiccions, omissions o errors 

Les omissions en el Plec o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin 

manifestament indispensables per dur a terme l’esperit intenció exposats en els 

Plànols i Plec de prescripcions, o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no 

eximeixen al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que deuran ser 

executats com si haguessin estat completa i correctament especificats els Plànols i 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i es consideraran inclosos en els preus 

unitaris del pressupost tot i que la descripció no en faci menció explícita. 
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1.8.  Obligacions del contractista 

El contractista designarà el seu "Delegat” d'obra en les condicions que determinen les 

clàusules per a Contracte d'obres de l'Estat. 

En relació a “l’Oficina d'Obra” i "Llibre d'Ordres”, es regirà pels que disposin les 

Clàusules 7,8 i 9 del mencionat "Plec de Clàusules Administratives Generals per la 

realització d'Obres de l'Estat". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el 

personal tècnic, que es va comprometre en la licitació.  

El personal del Contractista col·laborarà amb el Director, i la Direcció, pel normal 

compliment de les seves funcions. 

 

1.9.  Compliment de les disposicions vigents 

Es regirà pel que s'estipula en les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 

Així mateix es compliran els requisits vigents per l’emmagatzematge i la utilització 

d’explosius, carburants, prevenció d'incendis, Reglaments de Policia i conservació de 

Carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents 

que siguin d'aplicació en aquells treballs que, directe o indirectament, siguin 

necessaris per al compliment del Contracte. 

 

1.10.  Acta de comprovació del replanteig. Replanteig de detall de les 

obres  

El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per la 

correcta execució de les obres, les quals han de ser aprovades per la Direcció. També 

s'haurà de materialitzar, sobre terreny, tots els punts detallats, que la Direcció 

consideri necessaris per l'acabat exacte, en planta o perfil, de les diferents unitats. 

Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquests treballs, anirà a càrrec 

del Contractista. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la 

Direcció d’obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes 

de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. Es realitzarà 

sobre el terreny el replanteig general de les obres, marcant d’una manera completa i 

detallada quants punts siguin precisos i convenients per a la determinació completa 

dels diferents  elements que integren l’obra. 
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A l’acta s’hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 

contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 

dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 

Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s’hagués 

apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l’Acta amb caràcter 

d’informació per a la posterior formulació de plànols d’obra.  

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 

obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar 

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. El Contractista representarà 

als plànols les superfícies que, tant per l’exigència de les obres a realitzar com per les 

necessitats de parc per a càrrega i descàrrega de material, s’estimin precises. Aquest 

document serà presentat a la Direcció de les Obres amb l’objecte de sol·licitar en el 

seu cas la corresponent autorització d’ocupació. 

Aquestes afeccions es faran constar a l’Acta, a efectes de tenir-les en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

D’aquest replanteig, que deurà presenciar el Director de les Obres o persona 

delegada, s’aixecarà Acta subscrita pel Director de les Obres i el representant del 

Contractista. 

A partir de la data de l’Acta i durant tot el temps que s’inverteixi en l’execució de les 

obres, la vigilància i conservació dels senyals o punts determinants del replanteig a 

càrrec del contractista. 

A partir de la data de l’Acta i durant tot el temps que s’inverteixi en l’execució de les 

obres, la vigilància i conservació dels senyals o punts determinants del replanteig 

correrà a càrrec del contractista. 

Totes les operacions inherents als replanteigs parcials hauran d’esser executades per 

Contractista i sota la seva responsabilitat, sent així mateix pel seu compte quantes 

despeses s’originin. 

Correspondrà al contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a 

terme l’obra. El Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la manera i dates en que 

programi portar-los a terme. La Direcció d’obra podrà  fer-li recomanacions al respecte 

i, en cas de que els mètodes o temps d’execució donin errors a les obres, prescriure 

correctament la forma i temps d’executar-los. 

La direcció d’obra podrà fer, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 

replanteigs efectuats. 
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A més del replanteig general s’acompliran les següents prescripcions: 

a) El Director o el personal subaltern en qui es delegui, quan no es tracta de part 

d’obra d’importància, executarà sobre el terreny el replanteig. 

b) No es procedirà al reblert de les rases ni elements localitzats sense que el 

Director o subaltern segons els casos, prenguin o anotin de conformitat amb el 

Contractista i en presència del mateix, les dades necessàries per a situar i 

valorar dites rases. 

c) Seran a càrrec del Contractista totes les despeses que s’originin al practicar els 

replanteigs i reconeixements a que es refereix aquest Article. 

 

1.11.  Materials 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, 37 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", es tindran que observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el 

Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament, les mencionades procedències, excepte 

autorització explícita del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici del Director, 

canviar l'origen o procedència, es regirà pel que es disposi en la clàusula 6ª del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals". 

Si per no complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents 

de l’explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables solament en els 

documents informatius; el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que 

completin les Prescripcions, sense que per això, tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les 

procedències dels materials que es puguin utilitzar, aportant les mostres i les xifres 

necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser utilitzats a l'obra materials la procedència dels quals no hagi 

estat aprovada pel Director. 

A la part segona del plec s’especifiquen les propietats i característiques que han de 

tenir els materials que hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas de que algun 

material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar 

que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà 

d’acomplir la normativa tècnica vigent. 
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Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància 

relativa no hagin merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització 

quedarà condicionada a l’aprovació de l’Enginyer director, qui podrà determinar les 

proves o assaigs de recepció que estan adequats a l’efecte podrà determinar les 

proves o assaigs de recepció que estan adequats a l’efecte. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats, o sense estar aprovats pel 

Director d’Obra, serà considerat com defectuós o, inclòs rebutjable. 

En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que podria deduir de la 

seva procedència, valoració o característiques, citades en algun document del 

projecte, es subjectaran a nomes oficials o criteris de bona fabricació del ram, i 

l’Enginyer Director podrà exigir el seu subministrament per signatura que ofereixi les 

adequades garanties. 

Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del 

Quadre de Preus nº2, serviran només per al coneixement del cost d’aquests materials 

aplegats a peu d’obra, però per cap concepte tindran valor a efectes de definir les 

proporcions de les mescles ni el volum necessari en aplec per aconseguir la unitat 

d’aquest executada en obra.  

El transport dels materials no serà objecte d’amidament i abonament independent, 

doncs es considera inclòs en els preus de tots els materials i unitats d’obra qualsevol 

que sigui el punt de procedència dels materials i la distància de transport. 

 

1.12.  Desviaments provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i 

accessos provisionals per als desviaments que precisin les obres, en relació al trànsit 

general, d'acord amb el que es defineix en el Projecte o amb les instruccions que rebi 

de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les mencionades obres provisionals, 

compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin definitives. 

Aquestes obres seran abonades, excepte que en el "Plec de Condicions Tècniques 

Particulars es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que 

per tal motiu figuren en el Pressupost o, en cas de què no estiguin, valorades segons 

els preus del Contracte. 
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Si aquests Desviaments no fossin estrictament necessaris per l’execució normal de les 

obres, a criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà 

conveniència del Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins de l'obra, tal com accessos, pujades, ponts 

provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels 

materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites a 

l'obra. El Contractista haurà de mantenir els mencionats camins d’obra i accessos en 

bones condicions de circulació. 

La conservació, durant la utilització d’aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

Contractista. 

 

1.13.  Abocadors 

Excepte manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, 

la localització d'abocadors, així com les despeses que comporta la utilització seran a 

càrrec del Contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista en la hipòtesi 

feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou en els annexes de la Memòria, ni la 

omissió en la mencionada justificació de l'operació de transports als abocadors, seran 

causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix en el quadre de 

preus, és a dir, que la unitat d’obra corresponent no inclou la mencionada operació de 

transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat 

inclou el transport a l'abocador. 

Si en les mesures i documents informatius del projecte se suposa que el material 

obtingut de l’excavació de l’explanació, fonaments o rases, s’han d’utilitzar per terraplè 

etc., i la Direcció d'Obra rebutja el citat material per no complir les condicions del 

present Plec, el Contractista haurà de transportar el mencionat material a abocadors 

sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació ni a 

incrementar el preu del Contracte per haver d’utilitzar majors qualitats pels materials 

procedents de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en les zones baixes de les 

parcel·les, amb la condició que els productes abocats siguin estesos o compactats 

correctament. Les despeses de la mencionada extensió i compactació dels materials 

serà a compte del Contractista, per considerar-los inclosos als preus unitaris. 
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1.14.  Localització de serveis i conduccions existents 

En relació als serveis existents, es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals". A tal efecte, també es consideraran serveis 

relacionats amb el Plec de Prescripcions", aquells que apareixen definits en els plànols 

del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats i retirats per les Companyies i Organismes 

corresponents. Malgrat tot, el Contractista tindrà obligació de realitzar els treballs 

necessaris per la localització, protecció o desviament en tot cas, dels serveis afectats 

de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs els seran abonats, ja siguin amb 

càrrec a les partides alçades existents al efecte dels preus del Quadre nº 1. En el seu 

defecte, es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 

La situació dels serveis i conduccions existents que s’indica als plànols ha estat 

definida amb la informació disponible, però no hi ha garantia, ni la direcció de les 

Obres s’hi responsabilitza, de l’exactitud i exhaustivitat d’aquestes dades. 

Seran a càrrec del Contractista totes les despeses que s’originin per la localització, 

protecció i possibles desviaments provisionals o definitius de qualsevol servei o 

conducció afectat per l’execució de les obres, estigui o no localitzat explícitament en el 

projecte.  

Si es localitzés en aquesta fase un servei no assenyalat al Projecte, el Contractista ho 

notificarà immediatament i per escrit a la Direcció de les Obres. De tots els serveis 

s’aixecaran plànols de la seva situació primitiva i la definitiva, cas d’esser afectats, on 

s’indicarà el major nombre de característiques possibles inclosa la companyia 

propietària o explotadora. Aquests plànols es lliuraran a la Direcció de les Obres al 

finalitzar cadascun dels trams en que es subdivideixi l’obra.  

 

1.15.  Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº1, serà el que s’aplicarà 

als amidaments per obtenir l'import de Execució Material de cada unitat d'Obra. 

Com a complement al que es prescriu en la Clàusula 51 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº1 

inclouen sempre, excepte prescripció expressa en contra d’un document contractual: 

subministra (inclòs drets de patent, cànon de extracció, etc.),transport, càrrega, 
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manipulació i utilització de tots els materials usats en l’execució de la corresponent 

unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, medis auxiliars, ferros, 

instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat 

corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus No 2 és 

d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el Contractista no podrà 

reclamar modificació de preus en lletra del Quadre No 1, per les unitats totalment 

executades, per error u omissions a la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus No 2. En l’entrada d’ambdós Quadres de Preus figura una advertència a l’efecte. 

També a la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent annex de la 

Memòria, s’utilitzen hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres 

(jornades i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i 

tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus 

d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra: dosificació, quantitat de 

materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.). Els 

mencionats costos s’han fixat per a justificar l'import del preu unitari, i estan continguts 

en un document fonamental informatiu. 

La descripció de les operacions necessàries per executar cada unitat d’obra, que 

figura en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva si no 

enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra.  

Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per executar la 

unitat d’obra en la seva totalitat, forma part de la unitat i conseqüentment, es 

consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

 

1.16.  Partides alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre” en les Prescripcions Tècniques 

Particulars, o en els Quadres de Preus, o en els Pressupostos Parcials o Generals, es 

pagaran íntegrament al Contractista una vegada realitzats els treballs als quals 

corresponen. 

Les partides alçades "a justificar” es pagaran d’acord amb el que s’ha estipulat en la 

clàusula 52 del "Plec de Clàusules Administratives Generals"; es justificaran a partir 

del Quadre de Preus No 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la 

justificació de Preus. 
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En cas d’abonament "segons factura" el Contractista tindrà en compta en el càlcul de 

la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, 

ja que s’abonarà únicament l'import de les factures. 

 

1.17.  Personal necessari del contractista 

L’Adjudicatari  haurà de tenir al front dels treballs a què es refereix aquesta contracta, 

un tècnic titulat de grau superior, responsable del mateixos. El nomenament de 

l’esmentà tècnic haurà de ser comunicat a l’Administració, qui podrà acceptar-lo o bé 

exigir la substitució per un altre que mereixi la seva aprovació. 

Amb independència del tècnic responsable esmentat l’Adjudicatari  realitzarà les 

prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament dels treballs d’acord amb 

el programa i plaço de l’obra. 

Les relacions de treball  o vincle professional, remuneració, previsió social i laboral, 

seguretat i higiene en el treball i demés condicions establertes per la legislació vigent , 

se’n tenen concertades entre el personal i l’Adjudicatari,  amb indemnització de 

l’Administració. El seu incompliment, apart de la jurisdicció a qui correspongui el seu 

coneixement, implica incompliment de la Contracta. 

 

1.18.  Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 

la zona i característiques  del terreny i materials, el Contractista prepara els plànols 

detallats d’execució de les obres contractades que la Direcció d’Obra cregui 

convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà 

la Direcció d’Obra, a la data programada per a l’execució de la part d’obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d’obra, que igualment assenyalarà al 

Contractista el format i disposició en que ha d’establir-los. Al formular aquests plànols 

es justificaran les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’Obra fos imprescindible, a 

introduir les modificacions que calguin per a que mantinguin les condicions 

d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense cap modificació del preu ni 

del termini total ni dels parcials d’execució de les obres. 
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Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions que calguin per a 

que es mantinguin les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, 

sense dret a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres. 

Serà responsabilitat del Contractista organitzar l’arxiu dels plànols, actualitzats segons 

l’execució real de l’obra a efectes de liquidació, sent al seu càrrec les despeses 

ocasionades. 

 

1.19.  Cartells d’obra 

Transport (muntatge i desmuntatge) 

Els cartells, en un número de 3 d’obra seran per compte del Contractista, ajustant-se a 

les directrius que en quant a volum i llegendes fixi el Director d’obra, i tenint en compte 

la legislació vigent el possible impacte paisatgístic. 

 

1.20. Díptics/Tríptics informatius 

Serà obligatori i per compte del contractista, el disseny gràfic i de continguts, la 

impressió i la distribució de díptics o tríptics informatius relatius a les obres d'execució 

de la nova EDAR de Botarell. En aquests tríptics informatius hi haurà de constar 

necessàriament la següent informació: 

• Justificació de les actuacions 

• Situació de les obres 

• Pressupost d'execució material 

• Durada dels treballs 

• Possibles afectacions a la població durant l'execució de les obres 

Aquests díptics o tríptics informatius hauran de ser distribuïts a tots i cadascun dels 

domicilis del terme municipal de Botarell dins d'un termini d'un (1) mes natural des de 

la data de l'acta de comprovació de replanteig.  

També serà obligatòria la distribució de dos-cents (200) díptics o tríptics a l'Ajuntament 

de Botarell, per a la seva eventual distribució per part d'aquest. 

Els díptics o tríptics informatius hauran d'estar impresos obligatòriament sobre paper 

reciclat de densitat mínima 110g/m2. 
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1.21.  Assaigs i control de qualitat 

El contractista estarà obligat a la presentació d’un programa de control de qualitat que 

sotmetrà a l’aprovació del Director de les obres. S’entendrà per Control de Qualitat el 

conjunt d’accions planejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança 

adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixen d’acord 

amb el contracte, codis, normes i especificacions de disseny. El control de qualitat 

comprendrà els següents aspectes: 

- Control de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de 

fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatges). 

- Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves). 

La Direcció de les Obres podrà establir controls esporàdics fora del programa de 

control de qualitat, així com modificar la freqüència tipus dels assaigs.  

Les despeses que s’originin per aquest concepte seran a càrrec del Contractista fins 

un límit de l’1% del pressupost de l’obra, conforme al prescrit a la clàusula 38 del Plec 

de Clàusules Administratives Generals. L’import dels assaigs s’obtindrà aplicant, al 

número de cada tipus d’ells, les tarifes vigents per a el control de la qualitat del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. El 

Contractista subministrar`pa tots els materials que hagin d’ésser assajats i donarà 

totes les facilitats per a la inspecció dels mateixos. No es comptabilitzaran els assajos 

que donin resultat deficient. 

La Direcció de les Obres tindrà accés a qualsevol part del procés d’execució de les 

obres o instal·lacions, inclòs les que es realitzin fora de l’àrea pròpia de la instal·lació, 

així com a les instal·lacions auxiliars de qualsevol tipus, donant tota mena de facilitats 

al Contractista per a la inspecció de les mateixes. 

El Contractista haurà de disposar del seu propi laboratori a efectes d’assegurar un 

mínim de resultats corroborats en les seves peticions “d’apte” al laboratori de la 

Direcció de les obres. Els aparells de control i mesura d’aquest laboratori seran 

reconeguts per la Direcció de les Obres, amb l’objecte de constatar si reuneixen les 

condicions d’idoneïtat, podent rebutjar qualsevol element que, al seu criteri, no reuneixi 

les esmentades condicions. 

El Contractista vindrà obligat a modificar les dosificacions previstes en aquest plec, si 

així ho exigeix l’Enginyer Director a la vista des assaigs realitzats. 
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1.22.  Despeses a càrrec del contractista 

Seran a compte del Contractista les despeses: 

- Originades pel replanteig general de les obres o la seva comprovació i els 

replantejaments parcials de les mateixes. 

- De construcció, moviment i retirada de tota classe de construccions auxiliars 

- De lloguer o compra de terrenys per a magatzem de maquinària i materials 

- De protecció de provisions i de la pròpia obra contra tot dany o incendi, acomplint 

els requisits vigents per emmagatzematge d’explosius i carburants 

- De neteja de deixalles i escombraries. 

- De construcció durant el termini de la seva utilització de petites rampes 

provisionals d’accés a trams total o parcialment acabats 

- De construcció d’accessos i camins d’obra i la seva posterior demolició, si fos 

necessari 

- De conservació dels desguassos 

- De subministra, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per l'adequada 

senyalització de les obres 

- De trasllat de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra al seu 

acabament 

- De muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministra d’aigua i 

energia elèctrica necessària per a les obres, així com la compra d’aigua i corrent 

- De demolició de les instal·lacions provisionals 

- De retirada dels materials inservibles i correcció de les deficiències observades i 

posta en evidència pels corresponents assaigs i proves. 

El Contractista restarà obligat a pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures i altres 

que pugui originar la licitació i la formalització del Contracte, i els Impostos. 

El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses de Control de Qualitat 

igual a 1% del Pressupost d’Execució Material. 

 

1.23.  Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L’execució de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions del qual no 

figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb 

allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que 

ordeni el Director de les obres, dins la bona pràctica per a obres similars.  
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1.24.  Neteja de les obres 

Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la 

seva neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 

instal·lacions, magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el 

termini de garantia. Aquesta neteja s’estendrà a les zones de domini, servituds i 

afecció de l’obra, així com als terrenys que hagin estat ocupats temporalment i camins 

de servei, que deuen quedar uns i altres en situació anàloga a com es trobaven abans 

de l’inicio de l’obra o en condicions estètiques acords al seu entorn. La neteja final, 

enderroc i retirada d’instal·lacions es consideren incloses al contracte i, per tant, la 

seva realització no serà objecte d’abonament directe. 

És obligació del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants, 

durant la realització de les mateixes, així com adoptar les mesures i executar els 

treballs necessaris perquè les obres ofereixin un bon aspecte. 

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del 

Contractista. 

 

1.25.  Seguretat, salut i higiene de l’obra 

D’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), el 

Contractista haurà d’elaborar un “Pla de Seguretat i salut” en el qual desenvolupi i 

adapti “L’estudi de seguretat i salut” contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, 

de mitjans i mètodes en què desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de segureta i salut abans de l’inicio 

de les obres. 

Es obligació del Contractista complimentar les previsions de l’article 5è, 6è (últim 

paràgraf) i 8è d’aquest Decret. 

 

1.26. Condicions per a fixar preus contradictoris d’obres no previstes 

Si s’esdevingués algun cas excepcional o imprevist en què sigui absolutament 

necessària la formació de preus contradictoris, aquests preus s’hauran de fixar d’acord 

amb els preus unitaris del Projecte. 

La fixació dels preus s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual 

s’ha d’aplicar. Si per algun motiu l’obra hagués estat executada abans d’omplir aquest 
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requisit, el Contractista romandrà obligat a conformar-se amb el preu que per aquesta 

s’assenyali. 

Els preus seran sotmesos a la corresponent aprovació de la superioritat. 

 

1.27.  Termini de garantia 

Acabades les obres, el Contractista ho posarà en coneixement de la Propietat, 

procedint-se a la recepció provisional que es realitzarà amb les formalitats previstes en 

l’Article 61 del "Reglamento de Contractació". A partir d’aquest moment començarà a 

comptar el termini de garantia, que serà de dotze mesos. 

Durant el termini de garantia, el Contractista està obligat a la seva conservació i 

vigilància, anant al seu càrrec les despeses que es produïssin. 

Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres, que es 

realitzarà d’acord amb el que estableixi l’Article 63 del "Reglamento de Contractació", 

quedant el Contractista rellevar de tota responsabilitat Administrativa, si la recepció fos 

conforme i sense cap observació, però quedant encara la responsabilitat Civil, que 

podrà ser-li exigida per danys i perjudicis dins dels 10 anys comptats des de la 

recepció definitiva, d’acord amb l’Articl3 1.582 en relació amb l’Article 1.909 del Codi 

Civil. La recepció definitiva amb la liquidació final es sotmetrà a l’aprovació de la 

Superioritat, la qual decidirà el que fos precís. 

 

1.28.  Disposicions aplicables  

A més de les disposicions mencionades explícitament als Articles del present Plec, 

seran d'aplicació les disposicions següents: 

- Llei 198/1.963 de 28 de desembre de "Bases de Contractes de l'Estat i el seu 

extens articulat", aprovada per Decret 923/1965 de 8 d'abril. 

- Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3354/1967 de 28 

de desembre. 

- Reglament General de Contractació de l'Estat aprovat per Decret 3410/1975 de 25 

de novembre. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d'Obres de l'Estat, 

aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 
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- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s'estableixen per 

la contractació d'aquestes obres. 

- Plec General de Condicions per la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat 

per Ordre Ministerial de 28 d'octubre de 1988. 

- Plec General de Condicions per la recepció de guixos i escaioles, a les obres de 

construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 27 de gener de 

1972 (B.O.E. No 28 de 2 de febrer de 1972). 

- Instrucció EHE. 

- Instrucció per la fabricació i subministra de formigó preparat, aprovat per ordre de 

26 de febrer de 1972 (B.O.E. No 93 de 18 d'abril de 1972).  

- Instrucció H.A. 61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per 

estructures d'acer, de d’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment, en 

aquells punts no especificats en el present Plec o en les Instruccions Oficials. 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de 

juliol de 1967 i l'11 de maig de 1971. 

- Normes UNE mencionades en els documents contractuals i complementàriament, 

la resta de les Normes UNE. 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario". 

Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 

mencionats a un document contractual. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002, de 2 

d’agost. 

- Reglament de línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de 

novembre. 

- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 22.2.1949. Seran també 

vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 

Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 

- Codi de Circulació vigent. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts del 

M.O.P.U., juliol de 1976. 

- Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües, Decret 17.5. 1940. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960. 
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- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la recepció de ciment RC-88. 

- Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de 

canonades de formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per canonades d'abastament d'aigua 

(28 de juliol de 1974).  

- MV - 201. Norma MV 201/1972; Murs resistents de fàbrica de totxo. 

- N.T.E. Normes Tecnològiques d'edificació. 

- Centre d'estudis de la Construcció. 

- Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1966 M.O.P.U. Ordres Municipals. 

- La legislació que substitueix, modifica o complementa les 

disposicions mencionades i la nova legislació aplicable que es promulga, sempre 

que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte.  

En cas de contradicció o simple complement de diverses normes es tindran en 

compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

 

1.29.  Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l’execució 

de les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les interferències 

siguin mínimes, i si fos necessari, construirà els desviaments provisionals que siguin 

necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del Contracte. 

Les despeses ocasionades per aquests conceptes, i per la conservació dels vials de 

servei mencionats, es consideraran inclosos en els preus del Contracte, i en cap 

moment podran ser objecte de reclamació. En cas de què això impliqui la necessitat 

d’executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la 

Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs en els preus 

unitaris, com en l’apartat anterior. 
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1.30.  Interferències amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de 

les Obres, sigui possible realitzar treballs de Jardineria, Obres Complementàries, com 

poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a la 

execució de les obres, per fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de delimitar 

zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d’endegar els 

treballs complementaris mencionats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 

degut a la mencionada execució per fases, es consideraran inclosos en els preus del 

Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

 

1.31.  Existència de serveis i serveis soterrats 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de serveis de 

qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan sigui 

possible l’execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis 

afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis necessaris, de manera que 

eviti la possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de 

Serveis, plànols de definició de la posició dels mencionats serveis, i localitzarà i 

descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’excavació manual. 

Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 

incloses en els preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamació. 

 

1.32.  Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades 

de que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, tindrà que estudiar i 

replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, consideren la millor 

manera d’executar els treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells que, en últim 

termini, consideri necessari modificar. 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes 

corresponents, la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es 

pagaran mitjançant factura. En cas de no existir una partida per abonar els mencionats 
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treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 

despeses corresponents o pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament 

l'import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la finalitat de accelerar les obres, les empreses interessades es 

procuren la col·laboració del Contractista, aquest tindrà que prestar l’ajuda necessària. 

 

1.33.  Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurar per totes les unitats d’obra, i la manera d’abonament, d’acord 

amb el Quadre de Preus No 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment 

acabades. 

En el càlcul de la proposició econòmica, es tindrà en compte que qualsevol material o 

treball necessari per al correcte acabat de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 

funcionament de la unitat executada en relació a la resta d’obra paralitzada, es 

considerarà inclosa en els preus del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. 

L'ocasional omissió dels mencionats elements en els Documents del Projecte no podrà 

ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament 

inclosos en els preus del Contracte. 

Els materials i operacions mencionades són considerades com necessàries i d’obligat 

compliment a la normativa relacionada en l'Article 145. 

 

1.34.  Control d’unitats d’obra 

La Direcció d'Obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control 

de qualitat de les unitats d’obra, segons esquema aprovat pel Director de les obres, 

escollint el que sigui més adequat a les condicions de l’obra. 

L'import, fins l'1% del Pressupost de l'Execució Material serà a càrrec del Contractista, 

segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

contractació d’obres de l'Estat. La resta, si hi fos, serà abonat pel Promotor. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, 

prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d’acord amb el següent 

esquema de funcionament: 

1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 

que s’abonaran, sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
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2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les 

Obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultar negatius, s’anticiparà la 

comunicació telefònicament, a fi de poder emprendre les mesures necessàries 

amb urgència. 

 

1.35.  Criteris generals d’amidament i abonament de les obres 

- Condicions generals 

Tots els preus a que es refereixen les normes d’amidaments i abonament continguts 

en el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals s’estendrà que inclouen 

sempre el subministrament, manipulació i ús de tots els materials necessaris per a 

l’execució de les unitats d’obra corresponents, a menys que específicament s’exclogui 

algun en l’article corresponent. 

Així mateix s’estendrà que tos els preus unitaris dels Projectes presentats al concurs 

comprenen les despeses de la maquinaria, mà d’obra, elements accessoris, transports 

i eines per la mà d’obra, necessaris per executar la unitat d’obra, acabada amb 

arranjament a l’especificitat en aquest Plec, en el de Condicions Particulars i ens els 

Plànols, tal com siguin aprovats per l’Administració. 

- Aplicació del Quadre de Preus nº2 

En cas de liquidació d’obra per rescissió de contracte o qualsevol motiu, de la partida 

que amb títol de “restes d’obra” figuri en el Quadre de Preus nº2, no s’abonarà res al 

Contractista a no ser que es tracti d’unitat d’obra completa i acabada, i en aquest cas 

s’abonarà integrament. 

Per cost indirecte s’abonarà el percentatge recollit a la justificació de preus de la 

proporció de l’obra realitzada de la unitat corresponent, segons la descomposició del 

Quadre de Preus nº2. 

-Assaigs de control i obra 

Són a càrrec del Contractista les despeses originades pels assaigs a realitzar en 

l’admissió de material i de control durant l’execució de les obres de les unitats del 

present Projecte. La seva quantia no excedirà de l’u per cent (1%) del Pressupost 

d’Execució per Contracte. 

-Amidaments 

Els Amidaments són les dades recollides dels elements qualitatius i quantitatius que 

caracteritzen les obres executades, els aplecs realitzats, o el subministraments 
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efectuats; constitueixen comprovació d’un cert estat de fet i es realitzaran, d’acord amb 

l’estipulat en el present Plec, pel Contractista, qui les presentarà a la Direcció d’Obra, 

amb la certificació corresponent al mes. 

El Contractista està obligat a demanar (al seu degut temps) la presència de la Direcció 

d’Obra, amb la certificació corresponent al mes. 

El Contractista està obligat a demanar (al seu degut temps) la presència de la Direcció 

d’Obra, per la presa contradictòria d’amidaments en els treballs, prestacions i 

subministraments que no fossin susceptibles de comprovacions i verificacions ulteriors, 

a falta del qual, llevat proves contràries que deu proporcionar al seu càrrec, prevaldran 

les decisions de la Direcció d’Obra amb totes les seves conseqüències. 

-Certificacions 

Llevat indicació al contrari del Plec de Licitació i/o del Contracte d’Adjudicació, tots els 

pagaments es realitzaran contra certificacions mensuals d’obres executades. 

El Contractista redactarà i remetrà a la Direcció d’Obra, en la primera desena de cada 

mes una Certificació provisional dels treballes executats en el mes precedent incloent 

els amidaments i documents justificatius per que serveixi de base d’abonament una 

vegada aprovada. 

A més, en la primera desena de cada mes, el Contractista presentarà a la Direcció 

d’Obra una Certificació provisional conjunta a l’anterior dels treballs executats fins a la 

data, a partir de la iniciació de les obres, d’acord amb els amidaments realitzats i 

aprovades, deduïda de la Certificació provisional corresponent al mes anterior. 

S’aplicaran els preus d’Adjudicació, o bé els contradictoris que hagin esta aprovats per 

la Direcció d’Obra. 

L’Abonament del import d’una certificació s’efectuarà sempre a bon compte i pendent 

de la certificació definitiva, amb reducció del import establert amb garantia, i 

considerant els abonaments i deduccions complementàries que poguessin resultar de 

les Clàusules del Contracte d’Adjudicació. 

A l’acabament total dels treballs s’establirà una certificació general i definitiva. 

L’abonament de la suma deguda al contractista, després de l’establiment i acceptació 

de la certificació definitiva i deduïts els pagaments parcials ja realitzats, s’efectuarà, 

deduint-la retenció de garantia i aquelles altres que resultin per aplicació de les 

Clàusules del Contracte d’Adjudicació i/o Plecs de licitació. 
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Les certificacions Provisionals mensuals, i les certificacions definitives, s’establiran de 

manera que apareguin separadament acumulat des de l’origen, l’import dels treballs 

liquidats per administració i l’import global dels altres treballs. 

En tots els casos els pagaments s’efectuaran de la manera que s’especifiqui en el 

Contracte d’Adjudicació amb el Contractista. 

-Preus Unitaris 

Els preus unitaris, elementals i alçats d’execució material a aplicar, seran els que 

resultin de l’aplicació del percentatge de baixa respecte al tipus de licitació realitzada 

pel Contractista en la seva oferta, a tots els preus d’Adjudicació estableixin criteris 

diferents, en aquest cas prevaldran sobre els aquí indicats. 

Tots els preus unitaris o alçats “d’execució material”, comprenen, sense excepció ni 

reserva, la totalitat de les despeses i càrregues ocasionades per l’execució dels 

treballs corresponents a cadascun d’ells, compresos els que resultin de les obligacions 

imposades al Contractista pels diferents documents del Contracte i especialment pel 

present Plec de Prescripcions tècniques Generals. 

Aquests preus comprendran totes les despeses necessàries per a l’execució dels 

treballs corresponents fins el seu complet acabament i posada a punt, a fi que 

serveixin per l’objecte que vans er projectats i en especial, els següents: 

- Les despeses de mà d’obra, de materials, de materials de consum i de 

subministraments diversos, incloses terminacions i acabaments que siguin 

necessaris, encara quan no s’hagin descrit expressament en la petició de preus 

unitaris. 

- Les despeses de planificació, coordinació i control de qualitat. 

- Les despeses de realització, de càlculs, plànols de construcció. 

- Les despeses de transport, funcionament i conservació i reparació de l’equip 

auxiliar d’obra, així com les despeses de depreciació o amortització del mateix. 

Les despeses de funcionament i conservació i reparació de l’equip auxiliar d’obra, 

així com les despeses depreciació o amortització del mateix. 

- Les despeses de funcionament i conservació de les instal·lacions auxiliars, així 

com les despeses de depreciació o amortització de la maquinària i elements 

recuperables de les mateixes. 

- Les depeses de conservació dels camins auxiliars d’accés i d’altres obres 

provisionals. 
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- Les despeses de conservació de carreteres, camins, o pistes públiques o 

privades que hagin estat utilitzades durant la construcció. 

- Les despeses d’energia elèctrica per força motriu i enllumenat, llevat indicació 

expressa del contrari. 

- Les despeses de guarda, vigilància, etc. 

- Les assegurances de tota classe. 

- Les assegurances de finançament. 

 

En els preus d’execució per contracte obtinguts segons els criteris dels Plecs de 

Licitació o Contracte d’Adjudicació, estan inclosos a més: 

- Les despeses generals i el benefici. 

- Els impostos i taxes de tota classe, inclòs l’imposto sobre el Valor Afegit (IVA) 

Els preus cobreixen igualment: 

a) Les despeses no recuperables relatives a l’estudi i establiment de totes les 

instal·lacions auxiliars, llevat indicació expressa de que es pagaran 

separadament. 

b) Les despeses no recuperables relatives al desmuntatge i retirada de totes les 

instal·lacions auxiliars, incloent l’arranjament dels terrenys corresponents, a 

excepció de que s’indiqui que seran pagats separadament. 

Llevat els casos previstos en el present Plec, el Contractista no pot, sota cap pretext, 

demanar la modificació dels preus d’adjudicació. 

- Partides alçades 

Son partides del pressupost corresponents a l’execució d’una obra o d’una de les 

seves parts en qualsevol dels següents supòsits: 

- Per un preu fix definit amb anterioritat a la realització dels treballs i sense 

descomposició en els preus unitaris (Partida alçada d’abonament íntegre) 

- Justificant-se la facturació al seu càrrec mitjançant l’aplicació de preus 

elementals, o unitaris, existents, o els Preus Contradictoris en cas que no sigui 

així, a amidaments reals, la definició dels quals resultarà imprecisa en la fase 

de projecte (Partida alçada a justificar). 

En el primer cas la partida s’abonarà completa posteriorment a la realització de l’obra 

en ella definida i en les condicions especificades mentre que en el segon supòsit 

solament es certificarà l’import resultant de l’amidament real, sent discrecional per la 
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Direcció d’Obra, la disponibilitat i ús total o parcial de les mateixes sense que el 

Contractista tingui dret a reclamació per aquest concepte. 

Les partides alçades tindran el mateix tractament que l’indicat per als preus unitaris i 

elementals, en quant a la seva classificació (execució material i per contracta), 

conceptes que comprenen, repercussió del coeficient de baixa adjudicació respecte 

del tipus de licitació i fórmules de revisió. 

- Preus Contradictoris 

Es d’aplicació el disposat en l’article 54b del RCLL, l’article 150 del RCE i la clàusula 

60 del PCA en el que no contradiguin el següent. 

Quan la Direcció d’Obra jutgi necessari executar obres no previstes, o treballs que es 

presentin en condicions imprevistes o es modifiquin els materials indicats en el 

Contracte, es prepara’n nous preus,, abans de l’execució de la unitat d’obra, prenent 

com a base els Preus Elementals per materials, maquinària i mà d’obra de l’Annex de 

Justificació de Preus del Projecte i el Quadre de Preus descompostos, o bé per 

assimilació a les d’altres preus similars del mateix. 

Els nous preus es basaran en les mateixes condicions econòmiques que els preus del 

Contracte. 

Per als materials i unitats no previstos en el Quadre de Preus Elementals de l’Annex 

de Justificació de Preus, s’adoptaran els reals de mercat en el moment de ser aprovat 

per la Direcció d’Obra, sense incloure l’IVA. En el cas d’obres que tinguin prevista la 

revisió de preus, al preu resultant se li deduirà l’import resultant d’aplicació de l’índex 

de revisió fins la data d’aprovació. 

A falta de mutu acord i en espera de la solució de les discrepàncies, les obres es 

liquidaran provisionalment als preus fixats per la Direcció d’Obra. 

- Treballs no autoritzats i treballs defectuosos. 

Com a norma general no seran d’abonament els treballs no contemplats en el Projecte 

i realitzats sense l’autorització escrita de la Direcció d’Obra, així com aquells 

defectuosos que hauran de ser enderrocats i reposats en els nivells de qualitat exigits 

en el Projecte. 

No obstant si alguna unitat d’obra, que no estigui exactament executada amb 

arranjament a les condicions que hauran ser enderrocats i reposats en els nivells de 

qualitat exigits en el Projecte. 
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No obstant si alguna unitat d’obra, que no estigui exactament executada amb 

arranjament a les condicions estipulades en els Plecs, i fos, malgrat tot, admissible a 

judici de la Direcció d’Obra, podrà ser rebuda provisionalment i definitivament en el seu 

cas, però el Contractista quedarà obligat a conformar-se sense dret a reclamació de 

cap gènere, amb la rebaixa que es determini, llevat el cas en que el Contractista 

prefereixi enderrocar-la al seu càrrec i refer-la amb arranjament a les condicions dintre 

del termini contractual establert. 

 - Abonament de materials aplegats, equips i instal·lacions. 

La Direcció d’Obra es reserva la facultat de fer al Contractista, a petició escrita 

d’aquest i degudament justificada, abonaments sobre el preu de certs materials 

aplegats en l’obra, adquirits en plena propietat  i prèvia presentació de les factures que 

demostrin que estan efectivament pagats pel Contractista. 

Els abonaments seran calculats per aplicació dels preus elementals que figuren en el 

Quadre de Preus nº2 o annex de Justificació de Preus per subministrament, aplicant-hi 

posteriorment la baixa. 

Si els Quadres de Preus o l’Annex de Justificació de Preus no especifiquin els preus 

elementals necessaris, els abonaments es calcularan en base a les factures 

presentades pel Contractista. 

Els materials aplegats, sobre els que s’han realitzats els abonaments, no podran ser 

retirats de l’obra sense l’autorització de la Direcció d’Obra i sense el reembossament 

previ dels abonaments. 

Els abonaments sobre els aplecs seran descomptats de les certificacions provisionals 

mensuals, en la mesura que els materials hagin estat emprats en l’execució de l’obra 

corresponent. 

Els abonaments sobre aplecs realitzats no podran ser invocats per Contractista per 

atenuar la seva responsabilitat, relativa a la bona conservació fins la seva utilització. El 

contractista és responsable en qualsevol cas dels aplecs constituïts en l’obra per a 

l’execució dels treballs. 

Els abonaments avançats en concepte d’aplecs no obliqüen a la Direcció d’Obra en 

quant a acceptació de preus elementals per materials, sent únicament representatius 

de quantitats a compte.  
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1.36.   Altres Condicions generals per a l’execució de les obres 

1) L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 

solapaments, separadors, cavallets, etc. Els quals es considerant repercutits en 

el preu del ferro. 

2) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no 

considerant-se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera 

repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de 

runes. També es considera repercutit en aquests preus els transports i 

possibles acopis intermitjos necessaris durant l’execució de les obres. 

3) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 

projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant 

farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes 

partides oblidades o amb poc amidament. 

4) La Direcció d’obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a 

lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fixa de característiques tècniques, 

plànol, etc. Que consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

5) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col.locar a l’obra 

requeriran l’aprovació de la D.O., prèvia proposta formal per part del 

contractista. 

6) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 

“postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat 

per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament. 

7) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de 

formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’estendrà 

inclòs en el m3 de formigó posat a obra. 

El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions 

necessàries (inclosa la cinta si es necessités), per evitar qualsevol moviment de 

l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou el 

tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, 

com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció facultativa. 

8) Tots els dispositius que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 

impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es 

considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 

9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats 

hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva 

posada en servei. 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Document Núm. 3. Plec de condicions  39 

10) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de 

ser aprovat per la D.O. 

11) El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 

3% del Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest 

import aquells assaigs que donin un resultat negatiu. 

12) Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del 

contractista. Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

13) Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del 

projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 

14) Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres 

s’aplicarà una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. 

15) Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que s’estableixi el Pla 

d’obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 

16) Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 

17) Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 

18) Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar 

completament (plànols, càlculs, certificats, etc.) per a ser considerades per la 

D.O. 

19) El Contractista gestionarà tots els serveis del projecte, des del punt de vista de 

serveis afectats com de construcció pròpiament dita. 

20) Les descripcions fetes de les partides d’obra que consten als quadres de Preus 

i als pressupostos intenten ser el més exhaustius possibles. En cas d’omissió, 

error contradicció a falta de definició, la interpretació última serà a càrrec de la 

Direcció d’Obra , sense que això suposi cap alteració al preu final de partida en 

qüestió. En concret, totes aquelles partides d’obra relacionades amb la 

instal·lació d’un determinat equip mecànic, elèctric o electromecànic, es 

consideren en qualsevol cas com a completes en relació a les activitats de 

subministrament, tasques de auxiliars de menor quantia que siguin necessàries 

per a una correcta instal·lació i funcionament del conjunt. 
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2.  CAPÍTOL  DE CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS 

I UNITATS D’OBRA MATERIALS BÀSICS 

2.1.  Materials d’ús general 

2.1.1  Procedència dels materials 

Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per a 

l’execució del Contracte els obtindrà el Contractista de les pedreres, jaciments i fonts 

de subministrament que estimi oportú. No obstant haurà de tenir en compte les 

recomanacions que sobre procedència de materials assenyalen els documents 

informatius del Projecte i les observacions complementàries que pugui fer l'Enginyer 

Encarregat de l'Obra. 

El Contractista justificarà a l'Enginyer Encarregat, amb antelació, suficient les 

procedències dels materials que es proposa utilitzar aportant, quan ho sol⋅liciti 

l'Enginyer Encarregat, les mostres i dades necessàries per demostrar la seva 

acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat. 

Quan s’assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els 

Plànols, el Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes procedències. Si 

posteriorment es comprovés que aquestes procedències són inadequades o 

insuficients, l'Enginyer Encarregat fixarà les noves i proposarà la modificació de preus i 

del Programa de Treball, si això fos necessari i es contemplés en el Contracte. 

 

2.1.2 Ciment Putzolànic 

Definició 

El ciment Putzolànic es defineix com el conglomerat hidràulic que s’obté per 

polvorització del clínker en proporció inferior al 80% en pes i putzolana en proporció 

superior al 20% en pes. 

S’entén per putzolana tot producte natural, d’origen volcànic o no, o artificial (cendres 

volants, terra de diatomees i argiles activades) que, sense posseir propietats 

hidràuliques, conté constituents (sílice i alúmina) capaços de fixar calç a la 

temperatura ambient en presència d’aigua, formant un compost de propietats 

hidràuliques. 
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Condicions generals 

El ciment haurà d’acomplir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per la Recepció de Ciments (RC-88). Acomplirà tanmateix, les 

recomanacions i prescripcions contingudes en la "Instrucción de Hormigón Estructural” 

(EHE). 

Tipus de ciment putzolànic 

El ciment Putzolànic a utilitzar podrà ser qualsevol dels que es defineixen en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-88), sempre que 

sigui d’una categoria no inferior a la 350 i satisfaci les condicions que, a l’esmentà 

Plec, es prescriuen. 

Subministrament i emmagatzematge 

El ciment serà transportat en envasos de tipus aprovat en els que haurà de figurar 

expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits 

hermètics, acompanyant a cada remesa el document de remesa amb les mateixes 

indicacions esmentades. 

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de 

protecció contra el vent i la pluja. 

El ciment s’emmagatzemarà de tal manera que permeti un fàcil accés per la inspecció i 

identificació de cada remesa a un magatzem o sitja protegit convenientment contra la 

humitat del terra i de les parets. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris per 

que no puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment. 

En el cas que s’emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s’apilaran sobre tarimes, 

separats de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles a fi 

de permetre el pas del personal i aconseguir un ampli aireig del local. Cada quatre (4) 

capes de sacs, com a aireig, es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de 

l’aire a través de les pròpies piles que formen els sacs. 

Acomplirà en tot cas l’exposa’t en l’article 5.2. del Plec RC-88. 

Assaigs 

La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d’acord amb els 

procediments indicats en el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la 

Recepció de Ciment (RC-88). 
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2.1.3 Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons 

Condicions Generals 

Com a norma general, podran utilitzar-se, tant pel pastat com pel curat de morters i 

formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és 

a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en la presa i 

resistència d’obres semblants a les que es projecten. 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s’hauran 

d’analitzar les aigües i, llevat justificació especial de que no s’alteren perjudicialment 

les propietats exigibles al formigó, s’hauran de desestimar les que no compleixin una o 

diverses de les condicions següents: 

- Exponent d’hidrogen Ph (UNE 7.234).            5 

- Substàncies dissoltes (UNE 7.130) 15 grams per litre. (15.000 p.p.m.) 

- Sulfats expressats com SO4 = (UNE 7.13.) excepte  pel  ciment PY, que s’eleva 

aquest límit a 5 g/l (5.000 p.p.m.) 1 gram per litre (1.000 p.p.m.) 

- Ió  clor (UNE 7.132) per a formigons a les encavallades. 6 grams per litre. (6.000 

p.p.m.) 

- Hidrats de carboni (UNE 7.132 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7.235) 15 grams per litre. (15.000 

p.p.m.) 

Assaigs 

Les característiques de l’aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovaran abans 

de la seva utilització, per mitjà de l'execució de les sèries, complertes o reduïdes, 

d’assaigs que cregui convenients l'Enginyer Encarregat. 

 

2.1.4 Àrid per morter i formigons 

2.1.4.1.  Àrid gros a utilitzar en formigons 

Definició 

Es defineix com àrid gros a utilitzar en formigons la fracció mineral que queda 

retinguda en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 
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Condicions generals 

L’àrid gros a utilitzar en formigons serà de grava natural o procedent del mallat i 

trituració de pedra de pedrera o grava natural o altres productes la utilització dels quals 

hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas, l’àrid gros es compondrà d’elements 

nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres 

matèries estranyes. 

Complirà, a més, les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” 

(EHE). 

Manipulació i emmagatzematge 

L’emmagatzematge d’àrids grossos, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, 

es posarà sobre una base satisfactòria per a l'Enginyer Encarregat o, en cas contrari, 

els trenta centímetres (30 cm) inferiors de la base de les piles no s’utilitzaran ni es 

treuran en tot el temps que s’hagi d’utilitzar la pila. 

Els materials de diferents procedències s’emmagatzemaran en dipòsits o piles 

diferents, així com també les reserves de diverses mesures i sempre de manera tal 

que no es puguin barrejar els diferents tipus. 

L’examen i aprovació o no de la utilització d’un àrid determinat, es farà sempre 

després d’acabat el procés d’extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els 

dipòsits per a la seva utilització sense tractament ulterior. Amb tot, l'Enginyer 

Encarregat podrà rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts de 

procedència que proporcionin materials amb una falta d’uniformitat excessiva que 

obligui a un control massa freqüent de les seves característiques. 

Composició granulomètrica 

Complirà les condicions de la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) 

La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l'u per cent 

(1%) en pes, del total de la mostra (UNE 7.135). 

Qualitat 

La qualitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gros no excedirà dels 

límits que seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total de la 

mostra: 
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- Sòls d’argila: Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25%), com a màxim (UNE 7.133). 

- Partícules toves: Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.134). 

- Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7.050 i que sura en un líquid, el pes específic 

del qual és de dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3): U per cent (1%), com a 

màxim (UNE 9.224). 

- Compostos de sofre expressats com SO4 i referits a l’àrid  sec: 

 U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 

 

L’àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar 

perjudicialment amb els àlcalis que contingui el ciment (UNE 7.137). 

Les pèrdues de l’àrid gros sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en 

cinc (5) cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, 

respectivament (UNE 7.238). El coeficient de qualitat, mesurat per l’assaig de "Los 

Angeles", serà inferior a quaranta (40). 

Assaigs 

Les característiques de l’àrid gros a utilitzar en obra es comprovaran, abans de la seva 

utilització, per mitjà de l’execució de les sèries completes o reduïdes en assaigs que 

cregui pertinents l'Enginyer Encarregat. Amb caràcter preceptiu es realitzarà cada cent 

metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid a utilitzar, un (1) Assaig Granulomètric. 

 

2.1.4.1 Àrid fi a utilitzar en morters i formigons 

Definició 

Es defineix com àrid fi a utilitzar en morters i formigons, la fracció d'àrid mineral que 

passa pel tamís 5 mm de malla (UNE 7.050). 

Condicions generals 

L’àrid fi a utilitzar en morters i formigons serà de sorra natural, sorra procedent de 

matxuqueig, una mescla d’ambdós materials o altres productes la utilització dels quals 

hagi estat sancionada per la pràctica. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 

Les sorres artificials s’obtindran de pedres que hauran d’acomplir els requisits exigits 

per l’àrid gros a utilitzar en formigons. 
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Compliran a més les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” 

(EHE) 

Manipulació i emmagatzematge 

Es seguiran les mateixes prescripcions indicades en l’apartat 2.1.4.1. per àrids grossos 

a utilitzar en formigons. 

Composició granulomètrica 

Complirà les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) 

Qualitat 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà dels límits 

que es relacionen a continuació, referits en tant per cent del pes total de la mostra: 

- Terrossos d’argila: 

 U per cent (1%), com a màxim (UNE 7.133). 

- Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7.050: 

 Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.135). 

- Material retingut pel tamís 0,080 UNE 7.050 i que sura en un  líquid de pes específic 

igual a dos grams per centímetre  cúbic (2 g/cm3): 

 Cinc dècimes per cent (0,5%), com a màxim (UNE 7.244). 

- Compostos de sofre expressats com SO4, i referits a l'àrid  sec: 

 U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 

 

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment 

amb els àlcalis del ciment (UNE 7.137). 

No s’utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que 

produeixi un color més fosc que el de la substància patró (UNE 7.082). 

Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic en 

cinc (5) cicles, seran inferiors al deu per cent (10%) o al quinze per cent (15%), 

respectivament (UNE 7.238). 
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Assaigs 

Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, per mitjà 

de l’execució de les sèries completes o reduïdes d’assaigs que cregui pertinents 

l'Enginyer Encarregat. 

Amb caràcter preceptiu es realitzaran: 

Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d’àrid fi a utilitzar: 

- Un (1) Assaig Granulomètric. 

- Un (1) Assaig de Determinació de Matèria orgànica. 

- Un (1) Assaig de Fins. 

 

2.1.5 Formigons estructurals per armar 

2.1.5.1 Definició i característiques del elements 

Definició 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 

central formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 

16 de juliol d’indústria i el Reial Decret 697/1995 de 28 d’abril. 

Característiques dels formigons d’ús estructural 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d’estar d’acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s’expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut del ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 

 

La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T-R/C/TM/A 
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- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 

formigó pretesat 

- R: Resistència característica específica en N/mm2. 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca. 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó. 

 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició 

de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària, màxima del granulat, 

consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i del subministrador les 

haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran 

especificades abans de l’inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3. 

de la norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra armadures pretensades, no pot contenir cendres 

volants ni addicions e cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar 

l’ús de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures 

d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2. de la EHE i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast 

de la D.F., o disposarà d’un segell o marca de conformitat oficialment homologat a 

nivell nacional o d’un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
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En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa ..................................................... Ciments comuns (UNE 80-301) 

- ..................................................................................... Ciments per a usos especials 

(UNE 80-307) 

- Formigó armat ............................................................. Ciments comuns (UNE 80-301) 

- Formigó pretensat. Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80-307) 

- Es considera inclòs dins del ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els  

resistents als sulfats i/o a l’aigua dre mar (UNE 80-303), i els de baix calor 

d’hidratació (UNE 80-306) 

- Classe de ciment ............................................................... >= 32,5 

 

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma 

EHE, en funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa ................................................... >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat ...........................................................>= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretensat ....................................................>= 275 kg/m3 

- A totes les obres ......................................................................<= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d’exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa ........................................................... <= 0,65 kg/m3 

- Formigó armat ...................................................................<= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretensat ..............................................................<= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d’Abrams (UNE 83-313)): 

- Consistència seca .............................................................. 0 – 2 cm. 

- Consistència plàstica........................................................... 3 – 5 cm 

- Consistència tova ............................................................... 6 – 9 cm 
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- Consistència fluida ............................................................. 10 – 15 cm 

 

El clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 

- Pretensat ...................................................................... <= 0,2% pes del ciment 

- Armat  ........................................................................... <= 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració ....................... <= 0,4% pes del ciment 

 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d’Abrams: 

 -Consistència seca .................................... Nul 

 -Consistència plàstica o tova .................... ± 1 cm 

- Consistència fluida ................................... ± 2 cm. 

 

2.1.5.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, 

foprmant una barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 

Queda expressament prohinit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o 

altres substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

 -Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

 -Resistència característica 

 -Formigons designats per propietats: 
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  -Designació d’acord amb l’art. 39.2 de la EHE 

  -Contingut de ciment en Kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

 -Formigons designats per dosificació: 

  -Contingut de ciment per m3 

  -Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 

  -Relació aigua/ciment Ñ(amb 0,002 de tolerància) 

  -Tipus, classe i marca el ciment 

  -Grandària màxima del granulat 

  -Consistència 

  -Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 

  -Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

  -Quantitat  de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

  -Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d’us del formigó 

 

2.1.6 Productes d’addicció 

Els productes d’addicció de qualsevol classe d’utilitzacions en la confecció de 

formigons, acompliran les directrius “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 

També seran d’aplicació les indicacions del comentari a l’article corresponent de 

l’esmentada Instrucció. Pel que fa a clorur càlcic serà normatiu el que en aquest article 

s’estipula. 

El contractista port proposar l’addicció de productes químics als formigons i morters 

per tal d’assolir les característiques exigides. Aquesta proposta anirà raonada i 

degudament justificada mitjançant assaigs. Tanmateix, l’Enginyer Encarregat pot 

imposar l’ús d’aquest productes, essent a càrrec del Contractista les despeses per 

assaigs. Pel que fa al clorur càlcic s’aplicarà també: 

Definició 

Es defineixen com un producte comercial en escames o granulat compost 

majoritàriament per clorur càlcil anhídric 
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Procedències 

Fàbrica especialitzada 

Característiques Generals 

La corba granulomètrica estarà compresa dins dels límits següents: 

 

        % que passa 

Garbell ASTM   UNE  en escames  granulat 

3/8”     10   100 

¼”     6,3   80-100  95-100 

nº 20     0,80   0-10   0-10 

 

Normes de qualitat 

Composició química del producte en escames: 

% mínim del clorur càlcic en pes:              85,0 

% màxim de productes alcalins en pes:               2,0 

% màxim d’impureses en pes:                0,5 

% màxim de magnesi expressat com clorur magnèsic en pes            2,0 

% màxim d’humitat en pes               10,5 

 

Composició química del producte granulat: 

% mínim de clorur càlcic en pes:      94,0 

% màxim de clorurs alcalins en pes:                 5,0 

% màxim d’impureses, inclosos clorur magnèsic i aigua, en pes:   1,0 

 

Recepció 

El producte, en envasos adequats, es rebutjarà si, en el moment d’obrir-los, el 

contingut es veiés aglomerat. A més haurà d’acomplir les especificacions dels punts 3. 

I 4. D’aquest apartat. 
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2.1.7 Productes de curat per a formigons 

Definició 

Es defineixen com  productes de curat a emprar en formigons aquells que s’apliquen 

com a recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal d’impermeabilitzar la 

superfície del formigó i conservar-ne la humitat, a fi d’evitar la manca d’aigua lliure 

durant la presa i el període inicial d’enduriment. 

Característiques generals i normes de qualitat 

A més del que s’indica a l’article 20 de “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE)  i 

en els comentaris d’aquesta, s’assenyala que els productes filmògens o similars que 

s’utilitzin com a productes de curat hauran d’assegurar una total conservació del 

formigó formant una pel·lícula contínua sobre la seva superfície de manera que 

impossibiliti l’evaporació d0’aigua durant la presa i primer enduriment. Haurà de 

mantenir-se com a mínim durant set (7) dies des del dia d’aplicació. S’adjuntaran 

finalment a allò indicat a l’article 285 del PG-4. 

No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. Seran 

de color clar, preferiblement blanc de fàcil manipulació. Admeten sense deteriorar-se 

un període d’emmagatzematge de no menys de trenta (30) dies. 

Recepció 

No s’utilitzarà cap producte pel curat sense l’aprovació prèvia i expressa de l’Enginyer 

Encarregat. 

 

2.1.8 Fusta per a motlles i encofrats 

Condicions Generals 

Les fustes que s’utilitzin en motlles i encofrats hauran de ser seques, sanes, netes de 

nusos i vetes i estaran ben conservades i han de tenir la suficient resistència i rigidesa 

per a l'ús al qual se les destina. 

 

2.1.9  Acer especial per armadures 

2.1.9.1 Definició i característiques dels elements 

Definició 

Barres corrugades d’acer per a armadures passivés d’elements de formigó. 
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Característiques generals: 

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent , segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi. 

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de 

l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L’armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d’oli, de pintura, de pols o de 

qualsevol altre matèria perjudicial. 

Es prohibeix l’ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals 

o transversals, amb les excepcions següents: 

     - Malles electrosoldades 

     - Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s’ha de seguir les seves 

pròpies normes 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de la norma UNE 36-068 

Han de portar gravades les marques d’identificació segons la UNE 36-068, relatives al 

tipus d’acer (geometria del corrugat), país d’origen i marca del fabricant (segons 

informe tècnic de la UNE 36-811). 
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Mides nominals: 

Diàmetre 

nominal e 

(mm) 

Àrea de la secció 

transversal  S 

(mm2) 

 

Massa 

(Kg/m) 

6      28,3 0,222 

8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 

12 113 0,888 

14 154 1,21 

16 201 1,58 

20 314 2,47 

25 491 3,85 

32 804 6,31 

40 1260 9,86 

Característiques mecàniques de les barres: 

Designació 
Classe 

acer 

Lím. 

Elàstic 

fy (N/mm2) 

Càrrega 

unitària 

de ruptura 

fs(N/mm2) 

Allargament 

de ruptura 

(sobre base 

de 5 

diàmetres) 

Relació 

B 400 S Soldable >= 400 >= 440 >= 14% >= 1,05 

B 500 S Soldable >= 500 >= 550 >= 12% >= 1,05 
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Composició química: 

Anàlisis 

UNE 36-068 

 

C 

%màx. 

Ceq 

(segons 

UNE 36-

068) 

%màx. 

P 

%màx. 

S 

%màx. 

N 

%màx. 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 

Producte 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 

 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 

de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ...................................................... Nul.la 

Tensió d’adherència (UNE 36-068): 

     - Tensió mitjana d’adherència: 

          - D < 8 mm......................................................................................>= 6,88 N/mm2 

          - 8 mm <= D <= 32 mm.................................................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

          - D > 32 mm....................................................................................>= 4,00 N/mm2 

     - Tensió de trencament d’adherència: 

          - D < 8 mm....................................................................................>= 11,22 N/mm2 

          - 8 mm <= D <= 32 mm.................................................. >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

          - D > 32 mm....................................................................................>= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

          - Per a D <= 25 mm .......................................................... >= 95 % secció nominal 

          - Per a D > 25 mm ............................................................. >= 96% secció nominal 

     - Massa....................................................................................± 4,5% massa nominal 
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- Ovalitat: 

Diàmetre nominal e 

(mm) 

Diferència màxima 

(mm) 

6 1 

8 1 

10 1,50 

12 1,50 

14 1,50 

16 2,0 

20 2,0 

25 2,0 

32 2,50 

40 2,50 

 

2.1.9.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d’acer: 

     - En el cas de productes certificats: 

          - El distintiu o certificat CCRR d’acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

          - El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures 

passives) 

          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 

control de producció corresponents a la partida servida. 

     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Document Núm. 3. Plec de condicions  57 

          - Resultat de l’assaig de les característiques mecàniques 

          - Resultat de l’assaig de les característiques geomètriques 

          - Resultat de l’assaig de composició química (armadures passives) 

          - Certificat específic d’adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l’ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial desprès de períodes llargs 

d’emmagatzematge en obra, s’ha d’inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 

no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l’eliminació d’òxid 

superficial amb raspall de filferros ............................................................................ < 1% 

 

2.1.10 Materials ceràmics 

Materials 

Rajola 

 

              "Rajoles buides" 

              "Rajoles massisses" 

              "Rajoles perforades" 

 

Si en els paraments s’utilitza rajola ordinària, aquesta haurà d’ésser seleccionada pel 

que fa al seu aspecte, qualitat, cocció i coloració, amb l’objecte d’aconseguir la 

uniformitat o diversitat desitjada. 

L’ús de rajoles especials o premsades haurà de preveure's explícitament en el 

Projecte. 

En qualsevol cas, el Contractista estarà obligat a presentar mostres per seleccionar el 

tipus i l’acabat. 

En els paraments és necessari fer servir rajoles i ciments que no produeixin 

eflorescències. 
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Morter 

Si no s’especifica el contrari, el tipus de morter a utilitzar serà el designat com M 250 

per a fàbriques ordinàries, i M 450 per a fàbriques especials, en l’apartat 2.1.5. 

"Morters de ciment". 

 

2.1.11 Acer en xapes i perfils laminats 

Condicions generals 

Es consideraran compresos dins d’aquesta denominació tots els laminats, acers 

comuns al carbó o acers de baix aliatge, fabricats per mitjà de qualsevol dels 

procediments usuals: convertidor àcid o bàsic, conversió per bufat amb oxigen Martín 

Siemens, forn elèctric, etc. 

Els laminats d’acer a utilitzar en la construcció d’estructures, tant en els seus elements 

estructurals com en els d’unió acompliran les condicions exigides per la Norma     MV-

102-1964 "Acero laminado para estructuras de edificación", amb les limitacions 

establertes en ella. 

Seran aplicables les prescripcions contingudes a l’article 640 "Estructuras de Acero" 

del PG-4.88. 

El tipus d’acer a utilitzar serà el A-42b. 

L’estructura d’acer serà homogènia, obtinguda per un bon procés de fabricació i per un 

correcte laminat, exempt de defectes que perjudiquin la qualitat del material. 

Els productes laminats tindran superfície llisa, sense defectes superficials 

d’importància que afectin la seva utilització. Les irregularitats superficials com ratllats, 

plecs i fissures seran reparades mitjançant procediments adequats, previ consentiment 

de l'Enginyer Encarregat de l'Obra. 

Seran admissibles els defectes superficials quan, eliminats per mitjà d'esmerilat, el 

perfil en qüestió acompleixi les toleràncies exigides. 

Recepció i assaigs 

L'Enginyer Encarregat de les Obres podrà sol⋅licitar del Contractista la presentació dels 

resultats oficials d’anàlisis químiques sobre colat, o productes pertanyents al mostratge 

de la producció a que correspongui la partida de subministrament; de no ésser 

possible l’obtenció d’aquestes dades es podrà exigir, a càrrec del Contractista, la 

realització dels assaigs pertinents que es faran d’acord amb allò detallat a la Norma   

MV-102-1964 d'"Aceros laminados para estructuras de edificación". 
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En aquells casos en que es sol⋅liciti un acer amb característiques de bona soldabilitat, 

es faran un nombre mínim de deu (10) assaigs de doblegat, sobre soldadura 

dipositada, per cada lot de deu tones (10 T) o fracció del material subministrat d'acord 

amb la Norma DIN 17.100, pàgina 9. 

Les toleràncies en dimensions i en pes seran les establertes en la taula de toleràncies 

de la Norma MV-102-1964. 

Amuntegaments 

Els productes laminats hauran de ser amuntegats pel Contractista en llocs adequats, 

classificats per sèries i classes i de manera que sigui còmode el recompte, la pesada i 

la manipulació, en general. El temps de permanència a la intempèrie quedarà limitat 

per la condició de que una vegada exclòs l’òxid superficial, abans de la seva posta en 

obra, els perfils acompleixin les especificacions de la taula de toleràncies. 

El Contractista haurà d’evitar qualsevol tipus de cop brusc sobre els materials i prendre 

les precaucions necessàries a fi de que durant la manipulació que s’hagi de fer cap 

element sigui sotmès a esforços, deformacions o tracte inadequat. 

 

2.1.11.1 Elements d’unió de les estructures metàl·liques 

Condicions generals 

Els elements i peces d’unió a utilitzar en les estructures metàl·liques acompliran, 

segons la seva naturalesa, les següents Normes: 

 

- Norma MV 105-1967.- "Remaches de acero". 

- Norma MV 106-1968.- "Tornillos ordinarios y calibrados para  estructuras de acero". 

- Norma MV 107-1968.- "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero". 

La forma i dimensions dels elements d’unió a utilitzar en cada cas, estaran definits en 

els Plànols. 

 

Elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica a l’arc 

Es defineixen com elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica a l’arc les barnilles 

revestides que constitueixen el material d’aportació per a la soldadura manual de l’arc. 
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Condicions generals 

Els elèctrodes a utilitzar en soldadura manual a l'arc elèctric seran d'una de les qualitats 

estructurals definides a continuació. 

Forma i dimensions 

La longitud i diàmetre dels elèctrodes els donarà la següent taula, amb una tolerància 

del tres per cent (3%), en més o en menys, pel diàmetre, i de dos mil·límetres (2 mm), 

en més o en menys, per a la longitud. 

 

Diàmetre de l’ànima (mm) 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10 

Elèctrode senzill        15; 22,3; 35 

Elèctrode amb subjecció                         25 ó 45 

en el centre             30; 45; 45; 45 

 

En tota la longitud revestida, que serà igual a la total menys vint-i-cinc mil·límetres (25 

mm) (amb una tolerància de cinc mil·límetres - 5 mm - en més o en menys), el 

revestiment haurà de tenir una secció uniforme i concèntrica amb l’ànima. 

La diferència entre la suma del diàmetre de l’ànima i el gruix mínim de revestiment no 

podrà ser superior al tres per cent (3%) de la primera. 

 

2.1.12 Malla electrosoldada d’acer per a formigó armat 

Definició i característiques dels elements 

Definició: 

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, 

unides per mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 

Característiques generals: 

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent , segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi. 
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També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de 

l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L’armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d’oli, de pintura, de pols o de 

qualsevol altre matèria perjudicial. 

Han de portar gravades les marques d’identificació segons la UNE 36-068, relatives al 

tipus d’acer (geometria del corrugat), país d’origen i marca del fabricant (segons 

informe tècnic de la UNE 36-811). 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s’han d’ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 

Característiques dels nusos (UNE 36-462): 

     - Càrrega de trencament dels nusos .....................................................0,3 x Sm x Re 

  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l’element sotmès a tracció, barra 

de major diàmetre de les del nus) 

  (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats..................................2% del total 

- N° màxim de nusos sense soldar 

       o desenganxats a una barra ..................................................................20% del total 

Amplària del panell ................................................................................................ 2,15 m 

Llargària del panell ..................................................................................................... 6 m 

Prolongació de les barres longitudinals 

més enllà de l'última barra transversal ........................................................... 1/2 retícula 

Prolongació de les barres transversals 

més enllà de l'última barra longitudinal.................................................................. 25 mm 
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Característiques mecàniques: 

Designació 

Assaig 

doblat 

ß=90° 

ß=20° 

d(diàmetre 

mandril) 

Assaig 

de tracció 

Límit 

Elàstic 

fy   

(N/mm2) 

Càrrega 

Unitària 

Fs 

(N/mm2) 

Filferros 

Allargament 

de ruptura 

(sobre base 

de 5 D) 

Desdoblat 

Relació 

fs/fy 

B 500 T 8d 500 550 8 1,03 

 

- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple 

       a 180° i de doblegat - desdoblegat a 90° (UNE 36-068) .................................. Nul.la 

- Tensió mitjana d’adherència (EHE): 

          - Barres de diàmetre < 8 mm..........................................................>= 6,88 N/mm2 

          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm...............................>= 7,84 - 0,12 D N/mm2 

- Tensió de trencament per adherència (EHE): 

          - Barres de diàmetre < 8 mm........................................................>= 11,22 N/mm2 

          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm.............................>= 12,74 - 0,19 D N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

          - Per a D <= 25 mm ........................................................... >= 95% secció nominal 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de la norma UNE 36-068 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: 

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la 

malla. 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d’acer: 

     - En el cas de productes certificats: 

          - El distintiu o certificat CCRR d’acord amb l’art. 1 de la norma EHE 
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          - El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures 

passives) 

          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 

control de producció corresponents a la partida servida. 

     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

          - Resultat de l’assaig de les característiques mecàniques 

          - Resultat de l’assaig de les característiques geomètriques 

          - Resultat de l’assaig de composició química (armadures passives) 

          - Certificat específic d’adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l’ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial desprès de períodes llargs 

d’emmagatzematge en obra, s’ha d’inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 

no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l’eliminació d’òxid 

superficial amb raspall de filferros ............................................................................ < 1% 

 

Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado." 

 

2.1.13 Geotèxtils 

El material de composició dels geotèxtils serà exclusivament polipropilè centrifugat 

termosegellat formant una malla longitudinal de filaments continus (malla 

impermeabilitzant) i bé filaments teixits o entrecreuats (malla per entramat vegetal). 

Hauran de ser inatacables per àcids, bases, bactèries i raigs ultraviolats (sempre que 

no es doni una exposició perllongada). Hauran de tenir una elongació mínima en 

trencament del quaranta-cinc per cent (45%), resistir dos-cents quilonewtons per metre 
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quadrat (200 kN/m2) sense perdre més d’un vint per cent (20%) de secció i presentar 

una formalitat d’un mil·límetre per segon (0,001 m/s) amb una pressió de dos 

quilonewtons per metre quadrat (2 Kn/m2). La densitat mínima del polímer utilitzat serà 

de nou-cents deu quilograms per metre cúbic (0,91 T/m3). 

 

2.1.14 Jardineria 

Terra vegetal 

La terra vegetal per als replens haurà de ser homogènia i meteoritzada. Haurà de tenir 

la següent composició: 

• Contingut de matèria orgànica: >0,5% 

• Argil·les:    12-20% 

• Llims:     15-50% 

La resta de la fracció serà una mescla de sorres i graves, però de forma que el 

percentatge total de grava sigui inferior al 10% i exempta de partícules de mida major 

a 20mm. 

Sembra de gespa 

Les llavors compliran les següents proporcions: 

• Lolítim perenne:  60% 

• Festuca rubra var rubra: 20% 

• Poa pratensis:  20% 

Adob 

L'adob a utilitzar serà de tipus mineral compost triple (N-P-K) 15-15-15. 

Plantació d'arbres 

Les espècies a plantar seran preferentment autòctones, d'acord amb la climatologia i 

edafologia de l'entorn. Es plantaran les següents espècies, ubicades segons els 

plànols d'urbanització de l'EDAR. 

• Juniperus (Ginebra) 

• Cupresàcia (Xiprer) 

• Olea Europaea (Olivera) 

• Chamaerops Humilis (Margalló) 
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2.1.15 Materials sense condicions 

Quan els materials no s’adaptin a allò que per a cadascun d’ells es determina als 

apartats del Plec, el Contractista haurà de seguir les instruccions per escrit que sobre 

aquest fet dicti l'Enginyer Encarregat i per a l’acompliment del que és preceptiu en 

aquest Plec. 

 

2.1.16 Materials no especificats en aquest Plec 

Els materials les condicions dels quals no estiguin especificades en aquest Plec 

acompliran les prescripcions dels Plecs, Instruccions o Normes aprovades amb 

caràcter oficial, en els casos en que els esmentats documents siguin aplicables. Seran 

també d’aplicació les Normes i Instruccions que determini l'Enginyer Encarregat de la 

Direcció de les Obres. La utilització d’aquests materials haurà d’estar autoritzada per 

l'Enginyer Encarregat. 

 

2.2.  Materials i elements de sanejament 

2.2.1 Tubs de polietilè 

Les dimensions de les canonades de pressió venen fixades per les normes UNE 

53.131 per al polietilè de baixa densitat i UNE 53.133 per al polietilè d’alta densitat per 

a les condicions de gravetat utilitzarem les de PN-4 o de paret estructurades. 

Els gruixos de paret dels tubs estan calculats per l’equació: 

                      P x d 

        e = ────  

                     2f + P 

 

i arrodonits a la pròxima dècima mil·limètrica. 

Sent: 

 e = gruix, en mil·límetres 

 d = diàmetre exterior, en mil·límetres 

 P = pressió de treball, en kgf/cm2 

 f = tensió de treball, en kgf/cm2 
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La tensió de treball es dedueix de la resistència a esforços permanents i se li ha donat, 

a les Normes, els valors de f = 30 Kgf/cm2 pels tubs de polietilè de baixa densitat i de f 

= 50 Kgf/cm2 pels tubs de polietilè d’alta densitat, a 20 °C. Aquest valor és 

conseqüència d’assaigs d’esforços permanents realitzats amb durades d’anys i el 

factor de seguretat. 

Les toleràncies prescrites són: 

Pel gruix de paret: 0,1e + 0,2 mm. 

Pel diàmetre exterior mig: 0,0009d, amb un valor mínim de 0,3 mm. 

Els tubs fabricats a partir de polietilè de baixa densitat (PE-B) defineixen de la 

canonada de polietilè d’alta densitat per la seva major flexibilitat, pel que són més 

recomanables en petits diàmetres per la seva facilitat de maneig, corbat en fred i ràpid 

muntatge per mitjà dels "fittings". També s’han de tenir en compte les seves 

diferències en quant a resistència a determinats productes químics. Fabricats segons 

normes UNE 53.131 i UNE 53.142. 
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MAGNITUD MÈTODE DE MEDICIÓ UNITAT VALORS MITJANS 

 * Densitat 

 

 *Tensió a tracció en límit 

elàstic 

 

 * Allargament a tracció en 

límit elàstic 

 

 *Tensió d’esqueixament 

 

 * Allargament en punt 

d’esqueixament 

 

 * Resistència a la flexió 

 

 * Duresa Shore D 

 

 * Mòdul d’elasticitat  

 

 * Trencament del tub sota 

pressió interna 

 

 

 

 

 *Coeficient de dilatació 

tèrmica lineal 

 

 * Conductivitat Tèrmica 

 

 *Resistència superfí. 

 

 * Constant di elèctrica  

UNE 53.020 

 

 

UNE 53.023 

 

 

UNE 53.023 

 

UNE 53.023 

 

 

UNE 53.023 

 

DIN 53.452 

 

UNE 53.130 

 

UNE 53.230 

 

UNE 53.142 

a 20 °C i tensió tangen-

cial, 80 Kf/cm2 

a 70 °C i tensió tangen-

cial, 30 Kf/cm2 

 

 

UNE 53.126 

 

UNE 53.037 

 

DIN 53.482 

 

DIN 53.483 

gr/m3 

 

 

Kf/cm2 

 

 

% 

 

Kf/cm2 

 

 

% 

 

Kf/cm2 

 

---- 

 

Kf/cm2 

 

 

 

h 

 

h 

 

 

Grau. C 

 

kcal/ 

 

mh°C 

 

Ω 

 

0,934 

 

 

120 

 

 

25 

 

170 

 

 

> 500 

 

200 

 

43 

 

2.400 

 

 

 

> 1 

 

> 100 

 

 

2.10-4 

 

0,36 

 

4.1014 

 

2,3 
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2.2.2  Pous de registre 

Definició 

Elements estancs que permeten l’accés als col⋅lectors per a la seva conservació i 

reparació. 

Procedència 

Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 

Característiques generals 

Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi 

l’element especial de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida 

d’un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la seva procedència. 

 

a) Pous prefabricats 

Seran tubulars de formigó armat de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) de diàmetre 

interior i setze centímetres (16 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades 

de quatre-cents a sis-cents mil·límetres (400-600 mm) de diàmetre interior i bitubulars 

de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) de diàmetre interior i setze centímetres (16 

cm) de gruix de paret i mil vuit-cents mil·límetres (1800 mm) de diàmetre interior i vint 

centímetres (20 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades superiors a 600 

mm de diàmetre i definides als Plànols i dissenyats de manera que assegurin 

l’estanquitat del pou i del conjunt que aquest forma amb els tubs que hi convergeixen. 

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als Plànols. No s’admetrà que la 

tapa sobresurti més de vint centímetres (20 cm) de la cota teòrica, per la qual cosa hi 

haurà peces intermèdies d’alçades diferents. 

L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent 

diàmetre i per permetre canvis d’alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran 

la connexió amb les clavegueres que convergeixen al col⋅lector, assegurant també una 

estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis per a la col⋅locació dels 

graons. 

Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transició en la qual es realitzi 

aquesta. A partir d’aquí el pou serà de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) amb una 

altra transició en la part final gràcies a un con de 1200-600. La part superior del con, 

de sis-cents mil·límetres (600 mm) de pas lliure fa possible la instal·lació del marc de la 

tapa de fosa dúctil, que té una mida de vuit-cents cinquanta mil·límetres (850 mm). 
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L’anella de base, a més dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en 

l’obra, la cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny de la 

qual haurà de limitar la turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, 

sempre que no quedi especificat en Projecte, reservant-se a l'Enginyer Encarregat la 

realització de les proves que cregui adients per a la constatació de l’acompliment 

d’aquesta premissa. 

 

b) Pous fabricats "in situ" 

Seran de formigó armat segons Plànols, amb formigó de resistència característica 

dos-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (HA 25≥  kg/cm2). 

S’assegurarà l’estanquitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs 

que hi desguassen. No s’admetran més juntes de construcció que les definides als 

Plànols i podran tractar-se interiorment per tal d’evitar filtracions, mentre que la base 

s’emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses 

minimitzant les turbulències per tal d’evitar despreniments de gasos molests. La forma 

serà la dels Plànols o la que autoritzi l'Enginyer Encarregat. 

Es finalitzarà aquesta zona amb un arrebossat amb morter de ciment Putzolànic M-600 

i un lliscat amb beurada del mateix material. Una vegada superada la zona 

d’escomeses s’aixecarà una entrada d’home de 600 mm de diàmetre amb parets de 

fàbrica de maó massís de mig (0,5) peu. 

Els entroncaments del col⋅lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir 

l'impermeabilitat. El marc i la tapa seran de fosa dúctil amb tapa estanca i dispositiu 

antirobatori i acompliran els requisits del punt 2.2.4. d’aquest Plec. 

Normes de qualitat 

A ambdós tipus de pous se’ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les 

prescripcions de la Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials con a disseny. La 

resistència mínima del formigó serà dos-cents vuitanta quilograms per centímetre 

quadrat (280 kg/cm2). L’armat es mesurarà per resistir les accions del terreny suposat 

xop d’aigua, a més a més d’acomplir la Norma. 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o "in situ" se’ls realitzaran les 

proves següents: 
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Proves d’absorció 

L’absorció de les parets de l’element assajat no superarà el sis per cent (6%) del pes 

en sec. La prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C947 i per a 

elements de més d’un quilogram (1 kg). 

Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s’admetrà que més del 

deu per cent (10%) de les peces assajades tinguin una resistència més petita que 

l’exigia: 280/200 kg/cm2. Es podran extraure provetes i assajar-les segons la Norma C 

497. 

Als elements d’ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de 

pressió hidràulica responen a la necessitat de comprovar l’estanquitat del pou i de les 

connexions dels tubs. 

Es tracta de mantenir una pressió d’un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) 

durant un temps mínim de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi 

degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. S’admeten però, taques d’humitat 

que no donin lloc a degotim. 

No s’admetrà pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les 

dimensions internes superiors a l’u per cent (1%). 

Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d’aquest apartat. 

Recepció 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigències 

d’aquest capítol del Plec o si s’hi aprecien directament defectes com: 

- Esquerdes d’amplada igual o més gran que vint-i-cinc centèsimes de mil·límetre 

(0,25 mm) i longitud igual o més gran de deu centímetres (10 cm). 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

2.2.3 Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

Característiques generals 

Es fixa la utilització exclusiva de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de 

diàmetre per a pous de registre segons Plànols. Les tapes s’adaptaran al marc en tota 

la superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral 
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entre la tapa i el marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol 

moviment lateral. 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajustament 

mecànic del marc i la tapa sigui rectificat mecànicament. 

Normes de qualitat 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines 

uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les 

arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de 

contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General de 

Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 

28 de juliol de 1974 seran: 

 

a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 

c) Assaig  d’impacte:  Haurà  de  resistir  sense  trencar-se l'impacte d’un pes de dotze 

quilograms (12 kg). 

d) Càrrega de prova de trenta o quaranta tones (30 ó 40 T). 

 

Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a les 

peces de forma cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres 

especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però 

simultàniament a les peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del 

paràgraf anterior però la seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de 

costat (50 mm). 

Recepció 

Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es 

rebutjaran. 
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2.2.4 Juntes 

Juntes d’estanqueïtat 

Elements de goma o goma i parts d’acer inoxidable de la millor qualitat, per tal de 

donar continuïtat a les connexions i garantir l’estanquitat del conjunt. 

Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, 

normes corresponents i de geometria segons s’especifica als Plànols. En tot cas les 

característiques respondran a les especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

Juntes de formigonat hidroexpansives 

Juntes de formigonat a base de bentonita de sodi natural (Waterstop), segellant, que 

s’expandeixi amb l’aigua. 

Una vegada hidratada, la junta ha d’expandir-se de manera que el material formi un 

segellat d’alta compressió quan quedi confinat entre dos postes de formigó, en juntes 

horitzontals o verticals. 

El producte es compon per bentonita de sodi al setanta-cinc per cent (75%) i cautxú de 

tipus butil al vint-i-cinc per cent (25%), en secció dos per dos centímetres i mig (2 x 2,5 

cm). 

El producte es fixa sobre el formigó vell abans del vessament del formigó nou. Els 

entroncaments es realitzen pel simple contacte dels extrems de la junta. 

Ha de ser autocicatritzant expandint-se i segellant les esquerdes que puguin aparèixer 

a la junta a causa de les retraccions en el formigó o per assentament de l’estructura. 

 

2.2.5 Graons 

Elements d’acer recobert per un copolímer de polipropilè a alta pressió que, situats 

convenientment a l'interior dels pous de registre i estació de bombament, permeten 

l’accés als col⋅lectors. 

Característiques generals 

Les dimensions dels esglaons són tres-cents seixanta-un per dos-cents setze 

mil·límetres (361 x 216 mm), segons s’observa als Plànols. Vénen preparats en una 

longitud de setanta-nou mil·límetres (79 mm) per situar-los a la paret dels pous de 

registre i estació de bombament, que hauran de tenir els forats corresponents. 

Es col·locarà un esglaó cada vint-i-cinc centímetres (25 cm) estant l’últim a un mínim 

de trenta-cinc centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 
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Qualitat, instal·lació i recepció 

Els esglaons s’ajustaran a la Norma ASTM C2146-82 Tipus 2 i Hostalen PPR-1042 i 

hauran de resistir càrregues puntuals de dos-cents seixanta quilograms (260 kg). 

Els esglaons es col·locaran únicament una vegada el formigó, si el pou es fa "in situ", 

s’hagi endurit, utilitzant una broca de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) de diàmetre per 

perforar fins a vuitanta mil·límetres (80 mm), separant els forats dos-cents trenta 

mil·límetres (230 mm). 

L’esglaó s’introduirà per percussió amb martell de fusta, repartint els cops 

successivament a dreta i esquerra, fins que només quedi vista la part quadrada de 

l’esglaó. 

No s’utilitzarà greix ni qualsevol altre producte per facilitar la penetració. 

Les unitats que no acompleixin les disposicions d’aquest apartat no s’admetran. 

 

2.2.6 Galvanitzats 

Definició 

És l’operació de recobrir un metall d’una capa adherent de zenc de protecció contra el 

rovellament. La galvanització del metall s’obtindrà de la peça metàl·lica en un bany de 

zenc fos (galvanitzat en calent). 

Els treballs de galvanitzat es faran en una indústria especialitzada. 

Característiques generals 

El material de base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081, 

36082 i 36083. El zenc brut s’utilitzarà en lingots de primera fosa segons el que 

s’indica en la Norma UNE 37302. 

Normes de qualitat i recepció 

La superfície galvanitzada serà homogènia i la capa de zenc no presentarà 

discontinuïtat. 

Si el recobriment s’observa cristal·litzat es comprovarà que presenta un aspecte 

regular en tota la superfície. 

No es produirà desenganxament del recobriment en sotmetre la peça galvanitzada a 

l’assaig d’adherència indicat als "Mètodes d'Assaig del Laboratori Central.8.06 a 

Mètodes d'Assaig de Galvanitzats". 
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La quantitat de zenc dipositada per unitat de superfície serà com a mínim de sis grams 

per decímetre quadrat (6 g/dm2) i el recobriment serà continu, no ponent-se veure el 

metall de base després de cinc (5) immersions. 

La densitat del metall dipositat serà sis quilograms i quatre-cents grams per decímetre 

cúbic (6,4 kg/dm3) o més gran. 

Les peces no seran de recepció si no acompleixen les prescripcions d’aquest capítol. 

 

2.2.7 Pintures de cromat de zenc-òxid de ferro per imprimació contra la 

corrosió del ferro 

Definició 

Les que acompleixen les condicions exigides en aquest Plec. Es classifiquen en: 

- Tipus 1: Pintura de cromat de zenc-òxid de ferro, amb vehicle compost per una 

barreja a parts iguals de resina gliceroftàlica i oli de llinosa cru, dissolt en la quantitat 

convenient de dissolvent volàtil. Aquesta pintura presentarà bona resistència a 

l’aigua. 

- Tipus 2: Pintura de cromat de zenc-òxid de ferro, amb vehicle compost per una 

solució de resina gliceroftàlica, modificada amb olis vegetals, amb la quantitat 

adequada de dissolvent volàtil. És essencial que hom l’apliqui sobre superfícies 

extremadament netes. 

- Tipus 3: Pintura de cromat de zenc-òxid de ferro, amb vehicle constituït per un vernís 

de resina fenòlica. La superfície metàl·lica es netejarà acuradament abans d’aplicar 

aquesta pintura, recomanant-se per a tal cosa el doll de sorra. 

Procedència 

Fàbrica especialitzada. 

Característiques generals 

Del pigment 

Els diferents tipus de pigments utilitzats en la formulació de les pintures presentaran 

les característiques que s’indiquen a la taula nº 1. 
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                                      TAULA Nº 1 

              

% EN PES 

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 COMPONENT 
NORMA 

D’ASSAIG 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Groc de zenc INTA 16 12 02 40 -- 25 -- 25 -- 

Òxid de ferro 

groc 
ASTM D7 68 47 22 -- 45 -- -- -- 

Òxid de ferro 

vermell 
ASTM D84-51 C11 -- -- -- -- 41 -- 

Òxid de zenc UNE 48.041 15 -- 15 -- 15 -- 

Silicat 

magnèsic 
ASTM D605-53T -- 23 -- 15 -- 13 

Terra de 

diatomees 
ASTM D604-42 -- -- -- -- 5 10 

Els pigments extrets a d’analitzar la pintura presentaran les característiques que 

s’indiquen a la taula nº 5. 
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TAULA Nº 5 

                                                                      

% EN PES 

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 COMPONENT 
NORMA 

D’ASSAIG 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Groc de zenc MELC 12.21 39 -- 24 -- 24 -- 

Òxid de ferro MELC 12.21 18 -- 37 -- 31 -- 

Matèria silícia, 

expressada 

en SiO2 

MELC 12.21 
-- 29 -- 25 -- 31 

Òxid de zenc MELC 12.21 14 -- 14 -- 14 -- 

Suma dels per- 

centatges del 

groc de zenc, 

òxid de zenc i 

matèria silícia 

 90 -- 90 -- 90 -- 

 

Del vehicle 

En qualsevol dels tres casos, els vehicles estaran exempts de colofònia i derivats. 

Els components dels vehicles corresponents a les pintures tipus 1 i 2 hauran de 

barrejar-se en les proporcions que s’indiquen a la taula nº 2. 
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TAULA Nº 2 

% EN PES 

Tipus 1 Tipus 2 COMPONENT 
NORMA 

D’ASSAIG 

Mín. Màx. Mín. Màx. 

Oli de llinosa 

cru 
UNE 48.001 34 -- -- -- 

Resina glicerof- 

tàlica sòlida 
INTA 16 02 34 -- 40 -- 

Dissolvent volà- 

til i assecants 
 -- 32 -- 60 

Òxid de zenc MELC 12.21 14 -- 14 -- 

Suma dels per- 

centatges del 

groc de zenc, 

òxid de zenc i 

matèria silícia 

 90 -- 90 -- 

                 

El vehicle de la pintura tipus 1 estarà compost per parts iguals en pes, de resina 

gliceroftàlica rica en oli i oli de llinosa cru, a més a més dels dissolvents (gasolina, 

aiguarràs o una barreja d’ambdós) i assecants necessaris. 

El vehicle de pintura tipus 2 estarà constituït per una resina gliceroftàlica mitjana en 

olis, amb una quantitat adequada de dissolvent volàtil (gasolina, aiguarràs o barreja 

d’ambdós) i assecants. 

El vehicle de la pintura tipus 3 estarà compost per un vernís fenòlic, barreja d'oli de 

fusta de Xina, oli de llinosa cru, resina de p-fenil fenol formaldehid, i els dissolvents 

convenients perquè la pintura acompleixi les condicions d’aquest Plec. 

Aquests components produiran un vernís adequat barrejant-los en les proporcions que 

s’indiquen a la taula nº 3. 
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TAULA Nº 3 

COMPONENT 
NORMA 

D’ASSAIG 
% EN PES 

Resina p-fenil fenol 

formaldehid 
INTA 16 10 04 

18,5 

 

Oli de llinosa cru UNE 48.001 14 

Oli de fusta de Xina UNE 48.146   22 

Gasolina 150/200 INTA 16 23 02 37 

Nafta d’alt punt 

d’ebullició 
 8,5 

 

Normes de qualitat 

Característiques qualitatives de la pintura líquida 

Color 

Les pintures tipus 1 i 2 tindran el color groc de la barreja de cromat de zenc i òxid de 

ferro groc. Les del tipus 3 tindran el color vermell de la barreja d’òxid de ferro vermell i 

groc de zenc. 

Conservació en envasos plens 

La pintura d’envasos plens o recentment oberts serà fàcilment homogeneïtzable per 

agitació amb espàtula. Després d’agitada, no presentarà coàguls, pells ni dipòsits durs. 

No s’observarà tampoc floració de pigment. 

Estabilitat en envasos parcialment buits 

No es formaran pells després de quaranta-vuit hores (48 h) d’acord amb la Norma 

MELC 12.77. 

Estabilitat a la dilució 

La pintura romandrà estable i uniforme al diluir cinc (5) parts, en volum, de pintura amb 

una (1) part de gasolina 150/200 (Normes INTA i UNE). 
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Aplicació de la brotxa 

La pintura s’aplicarà a brotxa sense dificultat i tindrà bones propietats d’anivellació de 

la superfície i no tindrà tendència a despenjar-se quan s’apliquin sobre una vertical 

d'acer. Rendiment de dotze metres quadrats i mig per litre de pintura (12,5 m2/l) 

(Norma MELC 12.03). 

Aplicació per polvorització 

Després de diluïda la pintura en gasolina en la proporció de 

cinc (5) volums de pintura per un (1) de dissolvent es podrà polvoritzar 

satisfactòriament amb pistola, sense presentar tendència a despenjar-se ni a la 

formació de "pells de taronja" o qualsevol altre defecte. 

Característiques quantitatives 

De la pintura líquida 

Els diversos tipus de pintura inclosos en aquest Plec presenten les característiques 

quantitatives que s’indiquen a la taula nº4. 

TAULA Nº 4 

% EN PES 

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 COMPONENT 
NORMA 

D’ASSAIG 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Contingut de pig- 

ment, en % del 

pes de la pintura

 MELC 12.05 

 

51 61 40 45 44 48 

Vehicle no volàtil, 

en %, en pes del 

vehicle total 

MELC 12.05 65 -- 40 -- 40 -- 

Anhídrid ftàlic, 

en % del pes del 

vehicle no volàtil 

MELC 12.56 
10 -- 30 -- -- -- 

Àcids grassos, en 

% 

del pes del 

MELC 12.55 77 -- 50 -- -- -- 
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vehicle 

no volàtil 

Reducció Kauri 

del 

vehicle supercen- 

trifugat, en % del 

vehicle no volàti 

UNE 48.072 150 180 -- -- 80 100 

Aigua no 

combinada, 

en % del pes de 

la 

pintura 1 

 INTA 16 02   51 -- 12 -- 1 10 

Partícules 

grosses 

i pells retingudes 

al tamís 0.050 

UNE, 

en % del pes del 

pigment 

 UNE 48.030 -- 1 -- 1 -- 1 

Consistència 

Krebs- 

Stormer a 200 

r.p.m. 

i 25°C: 

Grams 

MELC 12.74 150 250 125 200 150 200 

Unitats Krebs  72 89 67 82 72 82 
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TAULA Nº 4 (Continuació) 

% EN PES 

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 COMPONENT 
NORMA 

D’ASSAIG 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Pes específic MELC 12.72 1,56 -- 1,26 -- 1,32 -- 

Temps de 

assecament: 

Sec al tacte 

(hores) 

MELC 12.73 1 4 0,5 2 0,5 2 

Sec total (hores)  -- 24 -- 16 -- 16 

Finesa de mòlt: 

Mesura del gra, 

en 

micres (μ) 

MELC 12.78 -- 40 -- 40 -- 40 

Punt d'inflació 

(Pensky-

Martens), 

en °C 

INTA 16 41 03 30 -- 30 -- 30 -- 

         

Característiques de la pel·lícula seca de pintura 

Aspecte 

La pel·lícula seca de pintura presentarà un aspecte uniforme, exempta de grans i de 

qualsevol altra imperfecció superficial. 

Brillantor a seixanta graus (60°) sense correcció per reflectància difusa: 

 

              - Pintura tipus 1:  valor màxim - 60% 

              - Pintura tipus 2:  valor màxim - 40% 

              - Pintura tipus 3:  valor màxim - 50% 
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Flexibilitat (Pintura tipus 2) 

No es produiran esquerdes ni desenganxament de la pel·lícula en doblegar la proveta 

assajada sobre un mandrí de sis mil·límetres i mig (6,5 mm) de diàmetre. 

Adherència (Pintura tipus 2) 

Els costats de les incisions estaran ben definits no formant dents de serra. No serà 

fàcil separar un tros de pel·lícula de pintura del suport metàl·lic al que ha estat 

aplicada. 

Resistència a la immersió en aigua (Pintures tipus 2 i 3) 

Examinada la proveta d’assaig just després de treta de l’aigua destil·lada a vint-i-tres 

graus centígrads (23°C) on ha estat submergida durant divuit hores (18 h), la pel·lícula 

podrà presentar com a màxim unes lleugeres ampolles però en cap cas pot aparèixer 

arrugada. En un nou examen de la proveta dues hores (2 h) després de sortida de 

l’aigual, la pel·lícula de pintura no estarà reblanida i tant sols s’admetrà un lleuger 

emblanquiment. 

Recepció 

Es rebrà en pots o bidons, emmagatzemant-la de manera que no s’alteri la seva 

composició. 

 

2.3. Materials per a reposició de paviments 

2.3.1 Reg d’imprimació 

El reg d’imprimació consisteix en l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa no 

bituminosa, abans de l’extensió sobre aquesta d’una capa bituminosa. La seva 

execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d’un àrid de cobertura. 

Materials 

Lligant bituminós 

L'Enginyer Encarregat fixarà el lligant bituminós a utilitzar que, en general, estarà 

inclòs entre els que a continuació s’indiquen: 
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 - BQ 30 

 - MC0, MC1, MC2  vegeu PG-4 

 - EAR0, ECR0, EAL1, ECL1 

 

Àrid 

Condicions generals 

L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació serà sorra natural, sorra procedent de 

l’aixafament o barreja d’ambdós materials; exempt de pols, brutícia, argila o altres 

matèries estranyes. 

En el moment de la seva extensió, l’àrid no haurà de contenir més d’un dos per cent 

(2%) d’aigua lliure. Aquest límit podrà pujar-se al quatre per cent (4%), si s’utilitza 

emulsió asfàltica. 

Composició granulomètrica 

La totalitat del material haurà de passar pel tamís 5 UNE. 

Dosificació dels materials 

La dosificació dels materials a utilitzar la fixarà l'Enginyer Encarregat, un cop vistes les 

proves fetes a l’obra. 

Dosificació del lligant 

La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que la capa que s’imprimeixi 

sigui capaç d’absorbir en un període de vint-i-quatre hores (24 h). 

L’ús de l’àrid quedarà condicionat a la necessitat que passi el trànsit per la capa tot just 

tractada, o a que, vint-i-quatre hores (24 h) després d’estès el lligant, s’observi que ha 

quedat una part sense absorbir. 

La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció del lligant, o la 

permanència sota l’acció del trànsit. 

Equip necessari per a l’execució de les obres 

Equip per a l’aplicació del lligant 

Anirà muntat sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d’aplicar la dotació de lligant 

especificada i a la temperatura prescrita. El dispositiu de reg proporcionarà una 

uniformitat transversal suficient i haurà de permetre la recirculació en buit del lligant. 
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Per a punts inaccessibles a l’equip i retocs s’utilitzarà una caldera regadora portàtil, 

proveïda d’una llança de mà. 

Si el lligant emprat fa necessari l'escalfament, l’equip haurà d’estar dotat d’un sistema 

de calefacció per a cremador de combustible líquid. En tot cas, la bomba d’impulsió del 

lligant haurà de ser accionada per motor, i estar proveïda d’un indicador de pressió, 

calibrat en quilograms-força per centímetre quadrat (kgf/cm2). També haurà d’estar 

dotat l’equip d’un termòmetre pel lligant, calibrat en graus centígrads (°C), l’element 

sensible del qual no podrà estar situat pròxim d’un element calefactor. 

Equip per a l’extensió de l’àrid 

S’utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades. 

Quan es tracti de colgar zones aïllades en les que hi hagi excés de lligant, podrà 

estendre’s l’àrid manualment. 

 

2.3.2 Reg d’adherència 

El reg d’adherència consisteix en l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa 

bituminosa, abans de l’extensió sobre aquesta d’una altra capa bituminosa. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

Mateials 

L'Enginyer Encarregat fixarà el betum a utilitzar que, en general, estarà inclòs entre els 

que a continuació s’indiquen: 

 

 - AQ 38, BQ 46 

 - RC0, RC1, RC2                 vegeu PG-4 

 - ERC-1,ECR0, EAR1 

 - EAR0 
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Dosificació del lligant 

La dosificació del lligant a utilitzar serà la fixada per l'Enginyer Encarregat, a la vista de 

les proves en obra. 

Equip necessari per a l’execució de les obres 

L’equip per a l’aplicació del lligant estarà muntat sobre pneumàtics, i haurà de ser 

capaç d'aplicar la dotació del lligant especificada, a la temperatura prescrita. El 

dispositiu regador proporcionarà una uniformitat transversal suficient, i haurà de 

permetre la recirculació en buit del lligant. Per a punts inaccessibles a l’equip i retocs, 

s’utilitzarà una caldera regadora portàtil, proveïda d’una llança de mà. 

Si el lligant fa necessari l'escalfament, l’equip haurà d'estar dotat d’un sistema de 

calefacció per a cremador de combustible líquid. En tot cas, la bomba d’impulsió del 

lligant haurà de ser accionada per motor i estar proveïda d’un indicador de pressió, 

calibrat en quilograms-força per centímetre quadrat (kgf/cm2). També haurà d’estar 

dotat l’equip d'un termòmetre pel lligant, calibrat en graus centígrads, l’element 

sensible del qual no podrà estar pròxim d’un element calefactor. 

Les pressions lineals, estàtiques o dinàmiques, i les pressions de contacte dels 

diversos tipus de compactadors seran les necessàries per aconseguir la compacitat 

adequada i homogènia de la barreja en tot el seu gruix, però sense produir 

trencaments de l’àrid ni arrossegaments de la mescla. 

 

2.3.3 Barreja bituminosa en calent 

La barreja bituminosa en calent consisteix en la combinació d’àrids i un lligant 

bituminós, que cal escalfar prèviament. La mescla s’estendrà i compactarà a 

temperatura superior a l’ambienta’l. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície destinada a rebre la barreja. 

- Fabricació de la barreja d’acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la barreja al lloc d’utilització. 

- Extensió i compactació de la barreja. 
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Materials 

Lligants bituminosos 

L'Enginyer Encarregat fixarà el lligant bituminós a utilitzar que, en general, estarà 

inclòs entre els que a continuació s’indiquen: 

 - BQ58, BQ62 i BQ66                 vegeu PG-4 

 - B 20/30, B 40/50, B 60/70 i B 80/100 

 

Podrà millorar-se el lligant triat mitjançant l’addició d'activants, cautxú, asfalt natural o 

qualsevol altre producte sancionat per l’experiència. 

En aquests casos, l'Enginyer Encarregat establirà les especificacions que hauran 

d’acomplir les esmentades addicions i els productes resultants. La dosificació i 

l’homogeneïtzació de l’addició es farà seguint les instruccions de l'Enginyer 

Encarregat, un cop s’hagin vist els resultats dels assaigs realitzats prèviament. 

Àrids 

Àrids grossos 

Definició 

Es defineix com àrid gros la fracció d’aquest que queda retinguda en el tamís 2,5 UNE. 

Condicions Generals 

L’àrid gros procedirà del mallat i trituració de pedra de pedrera o de grava natural, en 

aquest cas el rebuig del tamís 5 UNE tindrà com a mínim, un setanta-cinc per cent 

(75%) en pes d’elements matxucats que presentin dues (2) o més cares de fractura. 

L’àrid es compondrà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, 

exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

Qualitat 

El coeficient de desgast mesurat per l’assaig de "Los Angeles", segons la Norma 

NLT-149/72, serà inferior a trenta (30) en capes de base, i a vint-i-cinc (25) en capes 

intermèdies o de rodament. 

Coeficient de polit accelerat 

L'Enginyer Encarregat assenyalarà el valor mínim del coeficient de polit accelerat de 

l'àrid a utilitzar en capes de rodament. Aquest valor serà com a mínim de quaranta-cinc 

centèsimes (0,45) en vies per a trànsit pesat, i de quaranta centèsimes (0,40) en els 
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casos restants. El coeficient de polit accelerat es determinarà d’acord amb les Normes 

NLT-174/72 i NLT-175/73. 

Forma 

L’índex de lamel·les de les diverses fraccions, determinat segons la Norma 

NLT-354/74, serà inferior als límits indicats a continuació: 

  FRACCIÓ ÍNDEX DE LAMEL⋅LES 

40 a 25   mm inferior a 40 

25 a 20   mm inferior a 35 

20  a 12,5 mm inferior a 35 

12,5  a 10   mm inferior a 35 

10 a 6,3  mm inferior a 35 

 

En ferms sotmesos a trànsit pesat, l’índex de lamel·les haurà de ser inferior a trenta 

(30). 

Adhesivitat 

Llevat que l'Enginyer Encarregat especifiqui una altra cosa, es considerarà que 

l’adhesivitat és suficient quan, en mescles obertes, el percentatge ponderal de l’àrid 

totalment envoltat després de l’assaig d’immersió a l’aigua, segons la Norma 

NLT-166/75, sigui superior al noranta-cinc per cent (95%), o quan, en els altres tipus 

de mescles, la pèrdua de resistència de les mateixes en l’assaig 

d'immersió-compressió, realitzat d’acord amb la Norma NLT-162/75, no sobrepassi el 

vint-i-cinc per cent (25%). 

Si l’adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l’àrid, llevat que l'Enginyer 

Encarregat autoritzi la utilització d’additius adequats, especificant les condicions de la 

seva utilització. 

Podrà millorar-se l'adhesivitat de l’àrid triat per mitjà d'activants o qualsevol altre 

producte sancionat per l’experiència. 

En aquests casos, el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el seu cas 

l'Enginyer Encarregat, establirà les especificacions que hauran d’acomplir aquests 

additius i els productes resultants. 
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Àrid fi 

Definició 

Es defineix com àrid fi la fracció d’àrid que passa pel tamís 2,5 UNE i queda retingut en 

el tamís 0,080 UNE. 

Condicions Generals 

L’àrid serà sorra procedent de matxuqueig o una mescla d’aquesta i sorra natural. En 

aquest últim cas l'Enginyer Encarregat haurà d’assenyalar el percentatge màxim de 

sorra natural a utilitzar en la barreja. 

L’àrid es compondrà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, 

exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

Qualitat 

L’àrid fi procedent de matxuqueig s'obtindrà de material del qual el coeficient de 

desgast de "Los Angeles" acompleixi les condicions exigides per a l’àrid gros. 

Adhesivitat 

Llevat que l'Enginyer Encarregat especifiqui una altra cosa, s’admetrà que 

l’adhesivitat, mesurada d’acord amb la Norma NLT-355/74, és suficient quan l’índex 

d’adhesivitat d’aquest assaig sigui superior a quatre (4) o quan, en la barreja, la pèrdua 

de resistència en l’assaig d'immersió-compressió, realitzat d’acord amb la Norma 

NLT-162/75, no passi del vint-i-cinc per cent (25%). 

Si l’adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l’àrid, llevat que l'Enginyer 

Encarregat autoritzi la utilització d’un additiu adequat, definint les condicions de la seva 

utilització. 

Podrà millorar-se l’adhesivitat de l’àrid triat per mitjà d'activants o qualsevol altre 

producte sancionat per l’experiència. 

En aquests casos, l'Enginyer Encarregat haurà d’establir les especificacions que 

acompliran els esmentats additius i els productes resultants. 

Filler 

Filler és la fracció mineral que passa pel tamís 0,080 UNE. 

Condicions generals 

El filler procedirà del matxuqueig dels àrids o serà d’aportació com a producte 

comercial o especialment preparat per a aquest fi. 
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La proporció de filler procedent dels àrids i comercial d’aportació es fixarà en 1:4. En 

vies amb trànsit pesat el filler serà totalment d’aportació en capes de rodament i en 

capes intermèdies, excloent el que quedi inevitablement adherit als àrids. 

Granulometria 

La corba granulomètrica del filer de recuperació o d’aportació estarà compresa dins 

dels límits següents: 

TAMÍS UNE GARBELLAT PONDERAL ACUMULAT (%) 

0,83 100 

0,16 90-100 

0,08 75-100 

 

   Finesa i Activitat 

La densitat aparent del filler, determinada per mitjà de l’assaig de sedimentació en 

toluè segons la Norma NLT-176/74, estarà compresa entre cinc dècimes de gram per 

centímetre cúbic (0,5 g/cm3) i vuit dècimes de gram per centímetre cúbic (0,8 g/cm3). 

El coeficient d'emulsibilitat, determinat segons la Norma NLT-180/74, serà inferior a sis 

dècimes (0,6). 

Plasticitat de la barreja d’àrids en fred 

La barreja dels àrids en fred en les proporcions establertes, i abans de l’entrada a 

l’assecador, tindrà un equivalent de sorra, determinat segons la Norma NLT-113/72 

superior a quaranta (40) per a capes de base, i superior a quaranta-cinc (45) per a 

capes intermèdies o de rodament. 

Tipus i composició de la barreja 

El tipus i característiques de la mescla bituminosa en calent seran els definits per 

l'Enginyer Encarregat. 

La barreja bituminosa serà, en general, d’un dels tipus definits en la taula 542.1. del 

PG-4. 

La mesura màxima de l’àrid, i per tant el tipus de barreja a utilitzar dependrà del gruix 

de la capa compactada, la qual acomplirà d’indicat en la Taula 2. 
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Per trànsit pesat, s’utilitzaran mescles denses D o semi-denses S en capes de 

rodament, mescles denses D, semi-denses S o grosses G en capes intermèdies, i 

grosses G en capes de base. 

La relació ponderal mínima entre els continguts de filler i betum de la barreja 

bituminosa, la fixarà l'Enginyer Encarregat. 

TAULA 2 

GRUIX EN cm DE LA CAPA 

COMPACTADA 
TIPUS DE BARREGES A UTILITZAR 

Menor o igual que 4 D, S, G, A     12 

Entre 4 i 6 D, S, G, A     20 

Major que 6 D, S, G, A     25 

 

Equip necessari per a l’execució de les obres 

Instal·lació de fabricació 

Les barreges bituminoses en calent es fabricaran per mitjà d’instal·lacions de tipus 

continu o discontinu, amb capacitat per manejar simultàniament en fred el nombre 

d’àrids que exigeixi la fórmula de treball adoptada. L'Enginyer Encarregat assenyalarà 

la producció horària mínima en funció de les característiques de l'Obra. 

Les sitges d’àrids en fred hauran d’estar proveïdes de dispositius de sortida que 

puguin ser ajustats exactament i mantinguts en qualsevol ajustament. El nombre 

mínim de sitges serà en funció del nombre de fraccions d’àrid a utilitzar. 

La instal·lació estarà dotada d’un assecador que permeti l’assecament correcte dels 

àrids i el seu escalfament a la temperatura adequada per a la fabricació de la barreja. 

La instal·lació estarà, tanmateix, dotada d’un sistema de classificació dels àrids en 

calent, de capacitat adequada a la producció del barrejador, en un nombre de 

fraccions no inferior a tres (3), llevat de l’autorització de l'Enginyer Encarregat, i de les 

sitges d’emmagatzematge de les mateixes, les parets de les quals seran resistents, 

estanques i d’altura suficient per evitar intercontaminacions. Aquestes sitges en calent 

estaran dotades d’un sobreeixidor, per evitar que l’excés de contingut es vessi en els 

contorns o afecti el funcionament del sistema de classificació; d'un dispositiu d’alarma, 

clarament perceptible per l’operador, que avisi quan el nivell de la sitja baixi del que 
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proporcioni el cabal calibrat; i d’un dispositiu per a la presa de mostres de les fraccions 

emmagatzemades. El sistema de tancament serà ràpid i estanc. 

La instal·lació estarà proveïda d’indicadors de la temperatura dels àrids, situats en les 

sitges d’àrid calent i a la sortida de l’assecador. 

El sistema d’emmagatzematge, calefacció i alimentació del lligant haurà de permetre el 

seu escalfament a la temperatura d’utilització i a la recirculació d’aquest. En la 

calefacció del lligant s’utilitzaran preferentment serpentins d’oli o vapor, evitant-se en 

tot cas el contacte del lligant amb elements metàl·lics de la caldera a temperatura molt 

superior a la d’utilització. Totes les canonades, bombes, tancs, etc., hauran d’estar 

proveïts de dispositius calefactors o aïllaments per tal d’evitar pèrdues de temperatura. 

La descàrrega de retorn del lligant als tancs d’emmagatzematge serà sempre 

submergida. Es posaran termòmetres en llocs convenients per assegurar el control de 

la temperatura del lligant, especialment en la boca de sortida d’aquest barrejador i a 

l’entrada del tanc d’emmagatzematge. El sistema de circulació anirà proveït d’una 

presa pel mostratge i comprovació del calibrat del dispositiu de dosificació. 

En el cas que s’incorporin additius a la mescla, la instal·lació haurà de posseir un 

sistema de dosificació exacta dels mateixos. 

La instal·lació estarà dotada de sistemes independents d’emmagatzematge i 

alimentació del filler de recuperació i d’addició, els quals hauran d’estar protegits 

contra els efectes de la humitat ambiental. 

Les instal·lacions de tipus discontinu hauran d’estar proveïdes de dispositius de 

dosificació per pes, amb precisió superior al mig per cent (+ 0,5%). Els dispositius de 

dosificació del filler i lligant tindran, com a mínim, una sensibilitat de mig quilogram (0,5 

kg). El lligam haurà d’ésser distribuït uniformement en el barrejador, i les vàlvules que 

controlen la seva entrada no hauran de permetre fugues ni degotims. 

En les instal·lacions de tipus continu, les sitges d’àrids classificats en calent hauran 

d’estar proveïdes de dispositius de sortida, que puguin ésser ajustats exactament i 

mantenir-se en qualsevol ajust. Aquests dispositius hauran de ser calibrats abans 

d’iniciar la fabricació d’un tipus de mescla, en condicions reals de funcionament. 

El dosificador del lligam haurà d’estar sincronitzat amb els d’alimentació d’àrids i filler, i 

haurà de disposar de mecanismes pel seu calibrat a la temperatura i/o pressió de 

treball, així com per a la presa de mostres. 

Els barrejadors en les instal·lacions de tipus continu hauran de ser d’eixos bessons. 
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Podran ser utilitzats uns altres tipus d’instal·lacions de diferents concepcions sempre 

que siguin aprovats per l'Enginyer Encarregat, després dels assaigs que demostrin la 

bondat de la mescla amb ells fabricada. 

Elements de transport 

Consistiran en camions de capsa llisa i estanca perfectament neta,i que haurà de 

tractar-se amb un producte per evitar que la mescla s’hi adhereixi, la composició i 

dotació de la qual hauran d’haver estat aprovades per l'Enginyer Encarregat. 

La forma de la capsa serà tal que durant l’abocament a l’estenedora, aquesta no la 

toqui. 

Els camions hauran d’estar proveïts d’una lona o cobertor adequat per protegir la 

mescla calenta durant el seu transport. 

 

Escampadores 

Les escampadores seran autopropulsades, dotades dels dispositius necessaris per 

estendre la mescla amb la configuració desitjada i un mínim de precompactació. 

L’ample de l’estesa mínim i màxim el fixarà l'Enginyer Encarregat. 

La capacitat de la tremuja serà adequada a la mesura de la màquina, així com la 

potència de tracció. 

Es comprovarà, en el seu cas, que els ajusts de d’engreixador, i de la mestra s’atenen 

a les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han 

estat afectats pel desgast. 

Si poden acoblar-se peces a l’escampadora per augmentar la seva amplada, aquestes 

hauran de quedar perfectament alineades amb les corresponents de la màquina. 

L'Enginyer Encarregat pot exigir que l’escampadora estigui equipada amb dispositius 

automàtics d’anivellació. 

Equip de compactació 

S’utilitzaran compactadors autopropulsats de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, 

tricicles o tàndem, de pneumàtics o mixtes. L’equip de compactació serà aprovat per 

l'Enginyer Encarregat, a la vista dels resultats obtinguts en el tram de prova. 

Tots els tipus de compactadors estaran dotats de dispositius per a la neteja de les 

llantes o pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los humids en cas 

necessari, així com d’inversors de marxa suau. 
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Els compactadors de llanta metàl·lica no presentaran ni solcs ni irregularitats. Els 

compactadors vibrants disposaran de dispositius per eliminar la vibració a l'invertir la 

marxa, essent aconsellable que el dispositiu sigui automàtic. Els de pneumàtics tindran 

rodes llises en nombre, grandària i disposició tals que permetin el cavalcar les petjades 

davanteres i posteriors i, en cas necessari, faldons de lona protectors contra el 

refredament dels pneumàtics. 

Les pressions lineals, estàtiques o dinàmiques i les pressions de contacte dels 

diversos tipus de compactadors seran les necessàries per aconseguir la compacitat 

adequada i homogènia de la mescla en tot el seu gruix, però sense produir trencament 

de l’àrid ni cargolaments de la mescla a les temperatures de compactació. 

 

2.3.4 Tractaments superficials 

El tractament superficial simple consisteix en l’aplicació d’un lligant bituminós sobre 

una superfície seguit de l’extensió i piconat d’una capa d’àrid. 

L’aplicació consecutiva de dos tractaments superficials simples, en general de 

diferents característiques, es denomina doble tractament superficial. 

L’execució del tractament superficial simple inclou les següents operacions: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Extensió i piconat de l’àrid. 

En el cas d’execució d’un doble tractament superficial es realitzaran, a més a més, les 

següents: 

- Segona aplicació de lligant bituminós. 

- Segona extensió i piconat de l'àrid. 

Materials 

Lligant bituminós 

L'Enginyer Encarregat fixarà el lligant bituminós a utilitzar que, en general, estarà 

inclòs entre els que a continuació s’indiquen: 

 

 - AQ38,AQ46, AQ54 

 - B 150/200                          vegeu PG-4 
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 - RC2, RC3, RC4, RC5, MC3, MC4, MC5. 

 - EAR1, EAR2, EAR3, ECR1, ECR2 

 

Podrà millorar-se el lligant mitjançant l’addició d'activants, cautxú, un altre lligant, o 

qualsevol altre producte sancionat per l’experiència. En tals casos, l'Enginyer 

Encarregat fixarà les especificacions que hauran d’acomplir les esmentades addicions 

i els productes resultants. 

Àrids 

Condicions generals 

Els àrids a utilitzar en tractaments superficials seran gravetes procedents de 

l'aixafament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, en que hauran de 

contenir, com a mínim, un setanta-cinc per cent (75%), en pes, d’elements aixafats que 

presentin dues (2) o més cares de fractura. 

L’àrid es compondrà d’elements nets, sòlids i resistents d’uniformitat raonable, 

exempts de pols, brutícia, argila o d’altres matèries estranyes. 

Si el lligant que vagi a utilitzar-se és una emulsió asfàltica i els àrids contenen pols, es 

regaran amb aigua, a la recollidora o sobre el camió, prèviament a la seva utilització. 

En el moment de la seva estesa, l’àrid no haurà de contenir més d’un dos per cent 

(2%) d’aigua lliure; aquest límit podrà ser elevat al quatre per cent (4%) si s’utilitza 

emulsió asfàltica. 

Composició granulomètrica 

Els àrids a utilitzar en tractaments superficials seran de granulometria uniforme normal 

o especial. 

L'Enginyer Encarregat fixarà el tipus d’uniformitat i el fus a que haurà d’ajustar-se la 

corba granulomètrica de l’àrid entre els que s’indiquen a continuació: 

- Àrids de granulometria uniforme normal: els tipus d’àrids i els fusos que defineixen 

la seva composició granulomètrica seran els indicats a la Taula 1. 
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TAULA 1 

TIPUS D’ÀRIDS 

 A   

25/13 

A 

20/10   

A  

13/7  

A 

10/5   

A 

6/3   

A 

5/2   

D, 

grandària 

màxima 

25 mm 20 mm 13 mm 10 mm 6 mm 5 mm 

D, 

grandària 

mínima 

13 mm 10 mm 7 mm 5 mm 3 mm 2 mm 

N, 

grandària 

mitjana 

 

19 mm 15 mm 10 mm 7,5 mm 4,5 mm 3,5 mm 
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GARBELLAT PONDERAL ACUMULAT (%) 

SEDÀS I  TAMÍS UNE 

40 100      

25 90-100 100     

20 22-55 90-100 100    

12,5 0,15 10-40 90-10 100   

10 -- 0,15 20-55 90-100 100  

6,3 0,5 -- 0-15 10-40 90-100 100 

5  0,5 -- 0,15 20-55 90-100 

3,2   0,5 -- 0-15 10-40 

2,5    0,5 -- 0-15 

1,5     0,5 -- 

0,63      0,5 

 

Àrids de granulometria uniforme especial 

Els tipus d’àrids i els fusos que defineixen la seva composició granulomètrica, seran 

els indicats en el PG-4. 

Qualitat 

El coeficient de desgast, mesurat per l’assaig de "Los Angeles", segons la Norma 

NLT-149/72, serà inferior a trenta (30) en el cas d’àrids de tipus A, i inferior a vint (20) 

en el cas d'àrids de tipus AE. 

Forma 

L’índex de lamel·les de les diferents fraccions, determinat segons la Norma 

NLT-354/74, serà inferior als límits indicats a continuació: 
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FRACCIÓ ÍNDEX DE  LAMEL⋅LES 

40 a  25 mm inferior a 40 

25 a  20 mm inferior a 35 

20  a  12,5 mm inferior a 35 

12,5 a  10 mm inferior a 35 

10 a  6,3 mm inferior a 35 

 

Coeficient de polit accelerat 

El coeficient de polit accelerat exigible a l’àrid serà, en el cas de capes de rodament 

per a trànsit mig o pesat i/o sempre que s’utilitzin àrids tipus AE, com a mínim de 

quaranta centèsimes (0,40). Aquesta determinació es realitzarà segons la Norma 

NLT-174/72. 

Adhesivitat 

L’adhesivitat amb els lligants bituminosos serà suficient, només quan ho digui 

l'Enginyer Encarregat. S’estimarà que l’adhesivitat és suficient quan el percentatge 

ponderal de l'àrid totalment embolicat, després de l’assaig d’immersió en aigua, 

segons la Norma NLT-166/73, sigui superior al noranta-cinc per cent (95%). Si 

l’adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l’àrid, llevat que l'Enginyer Encarregat 

ho autoritzi, estipulant les condicions de la seva utilització, l’addició d'activants o el 

recobriment previ dels àrids amb un lligant bituminós de baixa viscositat. 

Dosificació dels materials 

La dosificació dels materials i els tipus de lligants a utilitzar seran els definits per 

l'Enginyer Encarregat, que podrà modificar allò establert al Plec, quan les 

circumstàncies de l’obra ho aconsellin i es justifiqui degudament a la vista de les 

proves i assaigs realitzats. 

Llevat justificació contrària, per a tractaments simples superficials la dosificació estarà 

compresa entre els límits que s’assenyalen a la Taula 2. Anàlogament, per als dobles 

tractaments superficials la dosificació estarà compresa entre els límits que 

s’assenyalen a la Taula 3. 
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TAULA 2 

TRACTAMENTS SUPERFICIALS SIMPLES AMB ÀRIDS 

DE GRANULOMETRIA UNIFORME NORMAL 

ÀRID LLIGANT RESIDUAL 

TIPUS L/m2   TIPUS kg/m2 

A 25/13 17-19 B 150/200 1,7-2,1 

A 20/10  12-14 RC 4  RC 3  RC2 1,3-1,8 

A 13/7 8-10 
MC 4  MC 3  MC 2 

MC 5  
0,9-1,3 

A 10/5 6-8   AQ 54  AQ 46  

 AQ 38 
0,7-1,1 

A  6/3 5-7 EAR 2  EAR 1 0,6-0,9 

A  5/2  ECR 2  ECR 1 0,5-0,75 
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TAULA 3 

DOBLES TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB ÀRIDS 

DE GRANULOMETRIA UNIFORME NORMAL 

ÀRID LLIGANT RESIDUAL  

TIPUS L/m2   TIPUS kg/m2 

1a. Aplicació A25/13 17-19 B 150/200 

RC5 MC5 

RC4 MC4 

1,7-2,1 

2a. Aplicació A13/7 8-10 RC3 MC3 

AQ54 AQ46 

EAR2 ECR2 

B 150/200 

RC5 MC5 

1,0-2,1 

1a. Aplicació A20/10 12-14 RC4 MC4 

AQ54 

EAR2 ECR2 

RC3 MC3 

RC2 MC2 

1,3-1,8 

2a. Aplicació A10/5 6-8 AQ46 AQ38 

EAR2 EAR1 

ECR2 ECR1 

0,8-1,3 

 

 

Les anteriors dosificacions hauran de ser considerades en relació a les condicions 

d’obra. L’elecció de dotacions i del tipus de lligant, que cal emprar en cada cas, 

s’haurà tingut en compte en aquestes condicions i després d’haver realitzat a l’obra 

uns trams de prova, en els que s’haurà estudiat el tipus i dotació de lligant, en funció 
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de la seva viscositat, de l’estat i característiques de la superfície a tractar, del clima, 

del trànsit, de l’àrid emprat i d’altres factors a considerar en cada cas. 

Equip necessari per a l’execució de les obres 

Equip per a l’aplicació del lligant 

Anirà muntat sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d’aplicar la dotació de lligant 

especificada a la temperatura prescrita. El dispositiu de reg proporcionarà una 

uniformitat transversal suficient, permetent la recirculació al buit del lligant. 

L’equip contindrà un velocímetre, calibrat en metres per segon (m/s), directament 

visible pel conductor, per tal de poder mantenir una velocitat constant, necessària per 

aconseguir una dotació longitudinal uniforme. 

Per a punts inaccessibles a l’equip, així com retocs que calgui fer a la calçada, 

s’utilitzarà una caldera regadora portàtil, proveïda d’una llança de mà. Si cal escalfar el 

lligant, l’equip haurà d’estar dotat d’un sistema de calefacció per a cremador de 

combustible líquid. 

A ambdós casos la bomba d’impulsió del lligant haurà d'accionar-se per motor i estar 

equipada amb un indicador de pressió calibrat en quilograms-força per centímetre 

quadrat (kgf/cm2). L’equip contindrà, també, un termòmetre pel lligant, calibrat en 

graus centígrads (°C), l’element sensible del qual no podrà estar situat pròxim d’un 

element calefactor. 

Equip per a l’estesa de l’àrid 

S’utilitzaran estenedores mecàniques incorporades a un camió, o autopropulsades. 

Equip de piconat 

S’utilitzaran preferentment compactadors de pneumàtics, de pes superior a cinc tones 

(5 T). Si s’utilitzen de llanta metàl·lica, caldrà garantir que no produeixi la trituració dels 

àrids. Els compactadors contindran dispositius per mantenir els corrons nets durant la 

compactació. 

 

2.3.5 Vorades 

Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó 

col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita 

la superfície de la calçada, la d’una voravia o la d’una andana. 
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Materials 

Morter 

Si no s’especifica res en contra, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment 

designat com 450 en l’apartat 2.16. "Morters de ciment" d’aquest Plec. 

Vorades de pedra 

Condicions generals 

Les vorades de pedra hauran d’acomplir les següents condicions: 

- Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 

- No presentar fissures, pels, porositats interiors, nòduls, zones meteoritzades i restes 

orgànics. Donaran so clar al  colpejar amb martell. 

- Tenir adherència amb els morters. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les senyalades en els Plànols. 

La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1 m), tot i que en subministraments 

grans s’admetrà que el deu per cent (10%) de les peces tinguin una longitud compresa 

entre seixanta centímetres (60 cm) i un metre (1 m). Les seccions extremes hauran de 

ser normals a l’eix de la peça. 

En les mesures de les seccions transversals s’admetrà una tolerància de deu 

mil·límetres (10 mm), en més o menys. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la 

seva directriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en que vagin a ésser 

col·locades. 

Les parts que es veuen de les vorades hauran d’estar llaurades amb punxó o escoda, i 

les operacions de llaurat es determinaran amb massot mitjà. Els dos centímetres (2 

cm) superiors de les cares interiors es llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es 

treballarà a cop de martell, refinant-se amb punxó les cares de junta, fins a obtenir 

superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 

Qualitat 

- Pes específic net: No serà superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic 

(2.500 kg/m3). 
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- Resistència a compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms-força per 

centímetre quadrat (1.300                   kgf/cm2). 

- Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 cm). 

- Resistència a la intempèrie: Posades les vorades a vint (20) cicles de congelació, a la 

fi d’ells no presentaran  esquerdes, descrostats, ni cap alteració visible. 

 

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7086 i 

UNE 7070. 

Vorades prefabricades de formigó 

Condicions generals 

Les vorades prefabricades de formigó s’executaran amb formigons de tipus HA-30 o 

superior, segons l’apartat 2.1.5. "Formigons", fabricats amb àrid procedent de mallat 

de vint mil·límetres (20 mm) de mesura, i ciment Putzolànic P-350. 

Els Plànols definiran el tipus de formigó a utilitzar, així com les característiques de les 

cares vistes de la vorada. 

Forma i dimensions 

La forma i les dimensions de les vorades de formigó seran les senyalades en els 

Plànols. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la 

directriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en que vagin col·locades. 

La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1 m). 

S’admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu 

mil·límetres, en més o en menys (± 10 mm). 

 

2.3.6 Panots hidràulics 

Condicions generals 

Els ciments acompliran els requisits especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a la Recepció de Ciments vigent, i la comprovació de les característiques 

d’assaig que es fixen en aquest Plec. 

Els àrids estaran nets i desproveïts de fins i de matèria orgànica, d’acord amb les 

Normes UNE 7082 i UNE 7135. 
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Característiques geomètriques 

Les rajoles estaran perfectament modelades i la seva forma i dimensions seran les 

senyalades en els Plànols corresponents. 

Les toleràncies admissibles en les mesures nominals dels costats seran del zero tres 

per cent, en més o en menys (± 0,3%), mesurades sobre una longitud de deu 

centímetres (10 cm). 

El gruix d’una rajola pres en diferents punts dels contorns, amb excepció dels rebaixos 

de la cara o del dors, no variarà en més del vuit per cent (8%) del gruix màxim i no 

serà inferior a tres centímetres (3 cm). 

El gruix de la capa de petjada, amb excepció dels rebaixos de la cara, serà 

sensiblement uniforme i no inferior, en cap punt, de quatre mil·límetres (4 mm). 

La desviació màxima d’una aresta respecte a la màxima recta serà de l'u per mil (1 ‰); 

i la separació d’un vèrtex qualsevol, respecte al pla format per uns altres tres, no serà 

superior a cinc dècimes de mil·límetre (± 0,5 mm), en més o en menys. 

Aspecte i estructura 

Els panots hauran d’acomplir la condició inherent a la cara vista. Aquesta condició 

s’acompleix si, en el moment d’efectuar el control de recepció, trobant-se aquestes en 

l’estat sec, aquesta cara resulta ben llisa i no presenta un percentatge de panots 

defectuosos superior al cinc per cent (5%) sobre la partida. 

Les rajoles en sec podran presentar lleugeres eflorescències (salnitrat), així com 

alguns porus, invisibles a distància de mig metre (0,5 m) després de mullats. 

L’estructura de cada capa serà uniforme en tota la superfície de fractura, sense 

presentar escatadures ni porus visibles. 

Característiques físiques 

Absorció d’aigua 

El coeficient d’absorció d’aigua, màxim admissible, determinat segons la Norma UNE 

7008, serà del deu per cent (10%) en pes. 

Resistència al gel 

En el cas de rajoles per a exteriors, cap de les tres rajoles assajades d’acord amb la 

Norma UNE 7033, presentarà a la cara o capa de petjada senyals de trencament o 

deterioració. 
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Resistència al desgast 

Realitzat en assaig segons la Norma UNE 7015, amb un recorregut de dos-cents 

cinquanta metres (250 m), la pèrdua d’alçada permesa serà de tres mil·límetres (3 

mm). 

Resistència a la flexió 

Determinada segons la Norma 7034, amb mesura de cinc (5) peces, la tensió aparent 

de trencament no serà inferior a cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 

kg/cm2). 
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3.  CAPÍTOL D’EXECUCIÓ, AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES 

OBRES 

3.1.  Desbrossament del terreny 

Es realitzarà d’acord amb les especificacions del Plec General. 

Mesura i abonament 

Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment 

esbrossats, mesurats sobre el terreny i en el seu preu s’inclou també el transport a 

l’abocador dels materials sobrants. 

 

3.2.  Demolicions 

Les demolicions es realitzaran d’acord amb l’Article corresponent del Plec General 

però, estaran inclosos dins d’aquest Article també la demolició d’obres de fàbrica de 

formigó o mamposteria, la demolició de ferms, paviments i voreres, els arrencaments 

de vorades i les demolicions de tanques. 

Mesura i abonament 

La mesura i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) en les demolicions de les 

obres de fàbrica de formigó o mamposteria; per metres quadrats (m2) en les 

demolicions de ferms, paviments i voreres i per metres lineals (ml) en el cas de 

vorades i tanques. 

Qualsevol unitat de demolició inclou en el seu preu unitari el transport dels productes 

resultants a l’abocador o lloc que indiqui el Tècnic Director. 

El preu unitari de la demolició de ferms inclou la retirada de totes les capes que puguin 

constituir li ferm, qualsevol que sigui la seva naturalesa. 

 

3.3.  Excavació o desmunt a cel-obert 

Definició 

S’entendrà per excavació o desmunt a celobert, l’excavació que es realitzi sota la cota 

del terreny i a partir de la, en la qual les dimensions en planta siguin superiors en 

ample i llarg a dos (2 m.) metres. 
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3.4.  Classificació de les excavacions 

En aquest Projecte hi ha els següents tipus d’excavació a celobert:  

- Excavació en roca. Comprèn tots aquells materials que solament poden se 

excavats amb martells trencadors o explosius. 

 

- Excavació en qualsevol tipus de terreny excepte roca.- Són tots els materials 

que no entren en la classificació anterior. 

El Director de l’Obra serà que decidirà en últim cas quins materials intervenen dins de 

cada apartat. 

Mesura i abonament 

Les excavacions es pagaran per metres cúbics (m3) mesurats sobre els plànols de 

perfils transversal amb els talussos indicats en el Projecte. 

El preu inclou també la càrrega del material sobre camió.  

 

3.5.  Excavació en rases 

Definició 

S’entendrà com excavació en rasa, l’excavació que es realitzi sota la superfície del 

terreny i des d’ella i en la qual, alguna de les dimensions en planta sigui inferior a 2,00 

metres. 

Classificació 

En aquest Projecte hi haurà els següents tipus d’excavacions rases: 

- En roca, que compren tots aquells materials que solament poden ser excavats 

amb martells trencadors o explosius. 

- En qualsevol tipus de terreny, excepte roca, són tots els materials que no entren 

en la classificació anterior.  

El Tècnic Director de l’Obra serà qui decidirà en últim cas quins materials intervenen 

dins de cada apartat. 

Mesura i abonament 

L’excavació en rases s’abonarà per metres cúbics (m3) deduïts a partir de les seccions 

teòriques en planta, més els excessos inevitables autoritzats pel Director de l’Obra, i 

de la fondària executada. 
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S’inclou dins del preu de la Unitat d’Obra la càrrega dels productes sobre camió. 

 

3.6.  Transport de terres per l’interior de l’obra 

Definició 

Aquesta unitat d’obra comprèn el transport pel medi que sigui dels productes resultants 

de les excavacions des del lloc a on es produeixin fins al lloc de provisió la descàrrega 

en aquest punt i les noves càrregues i transports necessaris fins al lloc destinat pel seu 

ús dins de l’obra. 

Mesura i abonament 

Es mesurarà sobre perfil teòric incloent a més a més un 30% d’esponjament. Encara 

que s’hagi de fer varis cicles de càrrega i descàrrega tant sols s’aplicarà un cop el 

coeficient d’esponjament.  

 

3.7.  Transport de terres a l’abocador 

Definició 

És el transport des del punt de càrrega, bé sigui en túnel o a l’aire lliure, fins als 

abocadors que poden estar dins de la pròpia obra o amb autorització, a llocs buscats 

pel contractista, i qualsevol que sigui la distància del transport. 

 

Mesura i abonament 

S’abonarà la suma de les excavacions, deduint el volum de les terres emprades en 

terraplens i augmentant el resultat en un 30% d’esponjament, aplicant el preu del 

quadre de Preus num.1 

En el preu estan inclosos el transport, fins a distància inferior a 10 Km. i els drets o 

despeses que eventualment puguin produir-se per la utilització del mateix. 

 

3.8.  Excavació de rases per a serveis 

Definició 

És l’excavació que es realitza sota la superfície del terreny i des d’ella i en la qual, 

alguna de les dimensions sigui inferior a 2,00 metres i es faci per mitjans mecànics,  
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però amb la salvetat de què el ritme en l’execució vindrà manat per les diverses 

companyies de Serveis. 

Classificació 

Només es preveu un tipus d’excavació que és sense classificar en tot tipus de terreny, 

inclòs roca dura. 

Execució 

L’execució es realitzarà segons les directrius que imposin les diverses Companyies de 

Serveis, incloent-se l’entibació sempre que sigui necessari i sempre a partir d’una 

fondària de 1,50 metres i l’esgotament si fos precís. 

Mesura i abonament 

L’excavació en rases per a serveis s’abonarà per metres cúbics (m3.) deduïts a partir 

de les seccions tècniques en perfil i de la fondària executada. 

S’inclou dins del preu de la unitat d’obra la càrrega i transport del material excavat a 

l’abocador o lloc d’utilització, així com l’entibació i l’esgotament si fossin necessaris. 

En el preu s’ha tingut en compte la proporció de material tou, material simple i roca 

dura. 

També el preu inclou la necessària adequació del ritme de les obres al fixat per les 

diverses Companyies de Serveis. 

 

3.9.  Terraplens 

Materials 

Els materials a emprar en els terraplens seran procedents de l’excavació de l’obra, 

sempre que aquests siguin utilitzables, i procedents de préstec per a cobrir la 

diferència, o quan els materials de l’obra siguin inadequats. 

Serà responsabilitat del Contractista comprovar que la naturalesa del material és 

adequada per a la formació del terraplens. 

El Tècnic Director aprovarà la situació del préstec o préstecs, havent de proporcionar 

cadascun més de la meitat del terraplè per tal de garantir l’homogeneïtat del material. 

Expressament es prohibeix la utilització de terres procedents de rebaixos. 

A la coronació de terraplens s’utilitzarà exclusivament sòls seleccionats. 

Classificacions 
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Segons la procedència del material es classifiquen els terraplens en: 

Procedents de materials de la pròpia excavació 

En aquest cas les operacions compreses en la unitat d’obra seran: 

- Preparació de la superfície de suport 

- Extensió d’una tongada 

- Humitejat o dessecat d’una tongada 

- Compactació de la tongada 

- Repetir les tres últimes operacions quants cops calgui 

 

a) Procedents de materials de préstec 

 

En aquests cas a les operacions anteriors cal afegir: 

- L’extracció dels préstecs 

- Els canons d’extracció 

- El transport fins al lloc d’ús 

- La càrrega i descàrrega 

Assaigs 

Les característiques dels materials a emprar als terraplens es comprovaran abans de 

la seva utilització mitjançant la realització d’assaigs segons la freqüència i tipus que 

indiqui el Tècnic Director en el seu cas. 

Independent dels assaigs, també es realitzaran proves prèvies de compactació en 

trams d’assaigs, on es controlarà exhaustivament la densitat obtinguda a tot el gruix de 

la tongada. Aquestes proves serviran per determinar la fórmula més adequada de 

treball, humitat, nombre de passades en funció de les característiques del material i de 

la maquinària. 

Mesura i abonament 

Els terraplens s’abonaran pels metres cúbics (m3.) amidats sobre plànol de perfils 

transversals, realment acabats. 

En tots els casos el preu inclou també el refinat i acabat dels talussos i en el cas 

d’utilitzar materials de préstec, el preu inclou l’excavació del préstec, el cànon 

d’extracció, el transport al lloc d’ús, la càrrega en origen i la descàrrega al lloc 

d’utilització.  
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3.10.  Replè de rases 

Definició 

Aquesta unitat consisteix en l’extensió i compactació de materials procedents o bé de 

l’excavació o de préstec pel replè de rases, que donades les seves dimensions no 

permetin la utilització dels mateixos equips de maquinària que el l’execució de 

terraplens 

Materials  

Els materials a emprar seran procedents de l’excavació de l’obra, sempre que aquests 

siguin utilitzables, de material seleccionat per cobrir les possibles deficiències o quan 

els materials de l’obra siguin inadequats a criteri del Tècnic Director. 

Serà responsabilitat del contractista comprovar que la naturalesa del material és 

adequada per a la formació dels replenats. 

En el cas de canonades de poliester reforçat amb fibra de vidre el material seleccionat 

és un material de gra fi procedent de matxuqueig amb un límit líquid inferior a 50,amb 

una plasticitat pràcticament nul·la, és a dir els classificats segons Casagrande en CL, 

ML, ML-CL, CL-CH, ML-MH, a més d’un 25% de partícules grosses o bé un material 

de gra gros amb més de 12% de fins (també de matxuqueig), corresponents a la 

classificació de Casagrande a GM, GC, SM, SCd. 

Classificació 

Segons el tipus de material els replens de rases es classifiquen en: 

A) Materials de la pròpia excavació  

En aquest cas les operacions compreses en la unitat d’obra seran: 

 - Preparació del fons de la rasa 

 - Extensió d’una tongada, previ tria de les pedres grosses 

 - Humitat o dessecat de la tongada 

 - Compactació de la tongada 

 - Repetir les tres últimes operacions quants cops calgui 

 

B) Material seleccionat 

En aquest cas a les operacions anteriors cal afegir: 

  - Subministrament del material seleccionat 

Execució 
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A les canonades de PRFV el replè es farà amb material seleccionat, de les 

característiques indicades en aquest Plec, fins a 89 cm. per sobre de la clau del tub i la 

resta fins a la cota del terreny es podrà fer amb el mateix material de l’excavació però 

sense pedres grosses. 

Abans de col·locar el tub es refinarà i compactarà lleugerament la rasa i es col·locarà 

una primera capa de 15 cm. de gruix de material seleccionat, sobre aquesta capa es 

col·locarà el tub, reomplert posteriorment, en capes de 15 cm. de gruix a ambdós 

costats simultàniament del tub fins arribar a 30 cm. per sobre de la clau, també amb 

material seleccionat. 

Aquest material es compactarà lleugerament però serà important que s’emplenin 

completament les cavitats al costat de les canonades. 

La resta de la rasa es replenarà amb material de l’excavació triant les pedres i de 

màxim 30 cm. de gruix i fins a una compactació superior al 98 % del P.M. 

Assaigs 

Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva 

utilització mitjançant la realització d’assaigs segons la freqüència i tipus que indiquin 

les Normes actualment vigents o que indiqui el Tècnic Director en el seu cas. 

Independent dels assaigs, també es realitzaran proves prèvies de compactació en 

trams d’assaig, on es controlarà exhaustivament la densitat obtinguda en tot el gruix de 

la tongada. Aquestes proves serviran per a determinar la fórmula més adequada de 

treball, humitat, nombre de passades, en funció del material i de la maquinària. 

Mesura i abonament 

Els replenats s’abonaran per metres cúbics (m3) deduïts a partir de les seccions 

teòriques, en planta, més els excessos inevitables autoritzats pel Director de l’obra en 

el moment de l’excavació i de la fondària executada. 

Tant l’amidament com l’abonament es farà per separat segons sia amb material 

procedent de l’obra o amb material seleccionat, en aquest últim cas el preu inclòs el 

subministrament del material seleccionat. 
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3.11.  Refinat de talussos 

Definició 

S’entendrà per refinat de talussos al conjunt d’operacions necessàries per tal que els 

pendents dels talussos siguin els fixats en els plànols. 

Per a la seva perfecta execució, es podrà utilitzar el tipus de maquinària adient, 

motonivelladora, retroexcavadora, etc.., segons la naturalesa i el tipus de material de 

què estiguin formats els talussos, ja siguin de desmunt o de terraplè. 

Mesura i abonament 

El refinat de talussos s’amidarà sobre plànol i el seu abonament es farà per (m2.) 

metres quadrats, realment refinats. 

El preu inclou la càrrega sobre camió i el transport a l’abocador dels materials 

sobrants. 

 

3.12.  Formació de canalització per a desviament provisional de 

clavegueres 

Definició 

Consisteix en la formació d’una rasa de dimensions adequades i amb la situació idònia 

per tal de poder-hi desviar per ella les clavegueres  existents  que perjudiquin o 

interfereixin  amb  les obres a realitzar. 

Execució de les obres 

Abans  de  procedir  a  la  realització  de  les  obres,  el Contractista haurà d’obtenir la 

conformitat del Tècnic  Director, tant respecte a les dimensions de la rasa com a la 

seva ubicació. 

Operacions compreses en la unitat d’obra 

Aquesta unitat d’obra comprèn les següents operacions: 

     - Esbossada del terreny per on ha de passar la rasa 

     - Excavació en rasa 

     - Càrrega   i   transport   dels  productes   resultants   a  l’arreplegador. 

     - Totes  les operacions precises per fer els entroncaments a origen i final amb les 

clavegueres existents. 
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     - Un cop fora de servei i transcorregut un temps  prudencial  que dictaminarà el 

Tècnic Director es procedirà al replè i compactació de la rasa. 

Mesura i abonament 

S’amidarà  i abonarà per metres realment realitzats en obra. Dins  del preu unitari 

estan inclosos els entroncaments  amb  els col·lectors existents i el replenat posterior, 

incloses les terres que es precisin. 

 

3.13.  Talussos d’escullera 

Definició 

És una obra constituïda per la col·locació de blocs de pedra de grans dimensions a 

manera d’aplacat a l’extrem final del terraplè, amb la finalitat de ser més resistent a 

l’erosió de l’aigua. 

Consta de tres parts ben diferenciades: 

- rastells de formigó de 2,00 x 2,00 metres reomplerts amb formigó “ciclopi” 

- talussos d’escullera pròpiament 

- recobriments dels talussos amb 10 cm., de formigó donant-li  un paràmetre llis i 

uns pendents uniformes 

Materials 

En el formigó “ciclopi” s’utilitzarà formigó H-125 i pedres de rebuig de cantera de 

dimensions grans. 

En els talussos s’utilitzaran blocs d’escullera, preferentment de material cali. 

El formigó de recobriment del talús serà de 150 kp/cm2., de resistència adequada que 

permeti  la correcta posta en obra i el correcte acabat de la superfície. 

Execució 

Per a la realització del formigonat dels rastrells es farà per capes, col·locant-se primer 

un gruix de formigó d’aproximadament 30 cm., després s’estendrà una capa de pedra 

d’un gruix aproximat de 70 cm. A continuació es repetirà novament el cicle vibrant però 

adequadament el formigó perquè omplin perfectament tots els forats deixats entre les 

pedres. 

L’excavació es realitzarà retallant el peu del talús del terraplè que ja haurà que estar 

perfectament acabat. 
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Per l’aplacat dels talussos amb escullera, es realitzaran amb una retroexcavadora, 

comprovant l’estabilitat de cada bloc col·locat, abans de posar-ne un altre de nou i 

mirant que encaixi el més perfecte possible de manera que quedin el mínim de forats 

entre blocs. 

El formigonat dels talussos es farà per franges verticals començant el formigonat de la 

coronació fins arribar al peu del talús. L’amplada de les franges verticals serà variable, 

però, permeten  en tot cas un correcte reglejat.  La consistència del formigó haurà de 

ser l’adequada perquè es puguin realitzar els forts pendents dels talussos i alhora 

permetre omplir a la perfecció els forts deixats pels blocs. 

Mesura i abonament 

L’excavació dels rastells es pagarà per metres cúbics realment realitzats i s’amidarà 

segons els perfils teòrics i al preu d’una unitat existent en el Projecte. 

El ciment “ciclopi” s’amidarà per metres cúbics (m3.) realment formigonats i s’abonarà 

al preu existent en el quadre de preus del Projecte. En el preu està inclòs el formigó H-

125, la pedra de cantera, tant la compra com la col·locació en obra i el vibrat   i la 

col·locació en obra del formigó. 

Els talussos d’escullera s’amidaran per metres quadrats (m2.) realment realitzats i es 

pagaran al preu existent en el quadre de preus del Projecte. El seu preu inclou la 

compra de l’escullera, el transport a obra, la col·locació al final del terraplè amb un 

gruix mínim de 50 cm., i el formigó H-175 així com la col3locació del mateix. 

 

3.14.  Pous de registre i entroncament 

Definició 

Aquesta unitat, comprèn la realització de pous de registre i entroncament amb rajols 

ceràmics o peces prefabricades de formigó o qualsevol altre material aprovat per La 

Direcció Facultativa. 

Execució 

Les connexions de clavegueres i claveguerons es realitzaran a les cotes fixades, de 

manera que els extrems dels conductes coincideixin perfectament amb les cares 

interiors dels murs  del pou. 

Les tapes ajustaran perfectament al cos de  l'obra i es col·locaran de manera que la 

cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies del voltant. 
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Mesura i abonament 

S’abonarà i mesurarà per unitats realment acabades. El preu inclou la possible 

excavació en pou, els tubs de formigó prefabricats o rajols ceràmics, la part 

proporcional d’elements especials, els entroncaments dels col·lectors, els graons 

d’accés galvanitzat de les mides i nombre assenyalats en els plànols, la tapa de 

formigó de diàmetre 80 cm. el posterior replè i el transport a l’abocador dels materials 

sobrants. 

 

3.15.  Reforç de pou de registre amb formigó 

Definició 

Aquesta unitat comprèn la realització d’un anell de 10 cm., de gruix amb formigó H-

150, al voltant dels pous de registre i entroncament. 

S’haurà de realitzar, a criteri del Director de l’obra, a les zones on els pous tinguin 

molta alçada o es prevegi un replanat molt irregular o deficient. 

Mesura i abonament 

Es pagarà per metre  lineal (ml) realment realitzat. 

El preu comprèn a més del formigó, l’encofrat necessari, la col·locació del formigó i el 

moviment de terres si s’escau. 

 

3.15.1 Pous de registre i entroncament amb peces prefabricades de formigó 

armat 

Definició 

Aquesta unitat comprèn la realització de pous de registre i entroncament amb peces 

prefabricades de formigó armat de diàmetre   interior i gruixos assenyalats en els 

plànols. 

 

3.15.2 Juntes 

La unió entre tub de poliester i els pous de registre, es realitzarà de manera que la 

junta resultant mantingui les mateixes característiques d’estanqueïtat i flexibilitat que 

tenen els unions entre canonades. 
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La unió estarà formada per un mànec flexible al qual se li cargola una brida interna a 

l’extrem corresponent a la paret d’obra de fàbrica i un altra externa a l’extrem de la 

canonada. 

Les característiques físiques  i químiques del mànec acompliran la totalitat de les 

prescripcions que figuren a les Normes ASTM C-443  i C-C-923-79  i el seu gruix 

mínim serà 9 mm. 

Les brides de connexió seran d’acer inoxidable tipus 304 no magnètic i els cargols 

ariet seran d’acer al crom-niquel i hauran de complir la totalitat de les prescripcions 

que figuren en les Normes ASTM-C-923 i A-167. 

 

3.16.  Pates 

Els pates que s’instal·laran en els pous de registre i altres accessos a obres de fàbrica 

seran del tipus definit en els plànols. 

El pate estarà format per una barnilla d’acer de diàmetre 12 mm. Encapsulada a alta 

pressió amb un copolímer de polipropilè que proporciona al conjunt uns resolts i 

entallaments que donen gran seguretat al relliscament. 

Les dimensions del pate seran de tres-cents seixanta-un per dos-cents setze 

mil·límetres (361 x 216 mm.) i aniran preparats amb una longitud de setanta-nou 

mil·límetres (79 mm.)  per a la seva inserció a la paret dels pous de registre. 

Es col·locarà un pate cada 35 cm. 

Els pates s’ajustaran a la Norma ASTM C-2 146-82 tipus 2 Hostalen PPR-1.042 

resistint càrregues  puntuals de 260 kp. 

Els pates s’hauran de col·locar damunt del formigó fraguat mitjançant una broca de 24 

mm. de diàmetre per foradar fins a 80 mm. i s’introduirà  per percussió  amb martell de 

fusta donant cops a ambdós costats de forma alternada fins que només es vegi la part 

quadrada del pate. 

Mesura i abonament 

Els pous s’amidaran per metres d’alçada realment acabats. 

En aquest preu s’inclou la possible excavació en pou, els anells de formigó armat i la 

part proporcional d’elements especials com anell de solera, anells amb forats per a 

entroncar els tubs i com reductor a dalt de tot  i les juntes elàstiques estanques entre 

anells. 
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Pel que fa a les juntes, aquestes es pagaran per unitats realment col·locades, pagant-

se al preu indicat en els Quadres de Preus d’aquest Projecte, depenent el seu valor del 

diàmetre de la canonada a entroncar. 

Els preus esmentats inclouen el subministrament, la col·locació, els materials auxiliars i 

la mà d’obra precisa per a la correcta execució de la unitat. 

Els patès s’abonaran per unitats realment col·locades i acabades, segons les 

especificacions contingudes en el Plec i Plànols del Projecte. 

El preu comprèn el subministrament, la col·locació, els materials auxiliars i la mà 

d’obra necessària per a la correcta execució de la unitat d’obra.  

 

3.17.  Material granular per a replè de trasdós de murs 

Definició 

Aquesta unitat consisteix en la col·locació de material granular amb un gruix i una 

alçada assenyalada en els plànols, degudament compactat, amb la finalitat de 

permetre la ràpida evacuació de les aigües que s’infiltren en el terreny. 

La granulometria serà molt diversa i no contindrà en absolut impureses, tipus argila, 

per això es farà precís que els àrids siguin rentats abans de la seva col·locació. 

 

 

Mesura i abonament 

S’amidarà per (m3) metres cúbics, deduïts de les seccions en plànols i en l’abonament 

s’inclou el material, així com el transport a peu d’obra i la col·locació i correcta 

compactació. 

 

3.18.  Tapes i marcs de foneria per a pous de registre 

Definició 

Aquesta unitat comprèn l’adequada col·locació de les tapes dels pous de registre i 

entroncament que seran de foneria i model oficial que en cada cas fixarà la Direcció 

Facultativa. 

Operacions compreses a la unitat d’obra 

Aquesta unitat d’obra comprèn les següents operacions: 
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- Recreixement o escapçament del pou de registre amb rajols o formigó segons 

criteri del Director de l’obra. 

- La col·locació del marc degudament collat al pou. 

- La anivellació de la tapa i el marc a la cota definitiva. 

Mesura i abonament 

S’abonarà per unitats realment executades en obra. 

 

3.19. Canonades de polietilè  

Característiques generals 

Les canonades compleixen les normes UNE 53131-53133 quant a exigències 

dimensionals i nivells de qualitat. 

Es fabriquen en polietilè de Baixa i Alta densitat, suportant ambdós tipus temperatures 

de fins 70 graus, rebaixant prèviament la pressió de treball. Són inodores, insípides i 

atòxiques, qualitats òptimes per a la conducció d'aigua potable i gas entre altres 

aplicacions. 

Extremadament lleugeres, floten a l'aigua i són fàcils de transportar, la seva densitat 

està compresa entre 0,93 é 0,95. resisteixen bé les baixes temperatures de fins -20 

graus centígrads. 

La coloració en massa, de negre fum, és estable i les protegeix de les 

radiacions ultraviolades, conferint-les llarga vida, calculada en un mínim de 50 anys, 

sense causar deterioraments, en ambients migs de 20 graus centígrads. 

La superfície llisa especular de l'interior de les canonades de polietilè és causa que la 

pèrdua de càrrega siguin notablement inferior al d'altres canonades de materials 

tradicionals. Aquesta qualitat també impedeix la formació d'incrustacions. 

Resisteixen als àcids inorgànics (clorhídric i sulfúric), àlcalis, detergents, rebaixadors 

de tensió, olis minerals i productes de fermentació i alimentació. 

Les canonades de polietilè són flexibles. Permeten ser corbades en fred, el que 

accelera i abarata la seva instal·lació, que per altra part és molt senzilla, ja que 

s'adapta a les irregularitats que pugui presentar el terreny. En el moment de la 

instal·lació s'ha de procurar que la canonada serpentegi a l'interior de la rasa, per tal 

d'evitar tensions causades per les dilatacions pròpies del material. 
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Es subministren en rotlles, fins un diàmetre de canonada de 110 mm. A partir 

d'aquesta mida en barres de 5 a 12 m. Està supeditada la seva longitud únicament per 

condicions de transport. 

Comportament en front a microorganismes i rosegadors: 

Dels estudis científics que s'han realitzat, es desprèn que per mantenir en forma la 

seva dentadura els rosegadors (inclosos els insectes equivalents, com per exemple les 

termites. es veuen obligats a rosegar tot el que troben al seu abast, inclòs els 

productes que no els serveix d'aliment, com la fusta, els metalls tous i tots els plàstics. 

El rastre de rosegadors que en certs casos s'observen en algunes peces de plàstic 

poden atribuir-se a aquest instint. Cal afegir que la superfície rodona i llisa de les 

canonades de plàstic no permet que les dents d'aquests animals puguin agafar-se. 

Idèntics resultats s'ha obtingut en els assaigs realitzats en canonades de polietilè en 

les regions australianes en que abunden les termites. Tampoc en els països africans 

envaïts per aquests insectes s'ha observat fins ara desperfectes atribuïts als mateixos. 

En els estudis realitzats per d’Institut Botànic de l'Escola Tècnica Superior de 

Karlsruhe, ha quedat demostrat que el polietilè dur no ofereix terreny de cultiu adequat 

per a la proliferació de bacteris, fongs, espores, etc. pel qual és resistent a qualsevol 

corrosió microbiana. 

En aquest aspecte, cal també assenyalar que els bacteris reductors de sulfats 

existents en el subsòl no ofereixen cap influència sobre les canonades de polietilè, ja 

que aquest material és resistent als sulfats i a l'àcid sulfurós. 

Resistència a les radiacions 

Les canonades de polietilè suporten, en principi, radiacions d'alta energia. Ja fa molts 

anys que les canonades de polietilè estan acreditades com a desguàs d'aigües 

radioactives a alta temperatura procedents de laboratoris i com a conductes de 

refrigeració en tècnica nuclear. 

La majoria de les aigües residuals radioactives únicament contenen raigs beta i 

gamma, i que exclou el risc d'activació. Les conduccions de polietilè no es tornen 

radioactives, ni tant sols després de molts anys de servei. 

En índex superior de radioactivitat, les canonades de polietilè tampoc es deterioren si 

durant tot el temps d'utilització, no reben una dosis de radiació superior a 10 KJ/Kg 

uniformement distribuïda 
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Dimensions de les canonades de polietilè 

DIMENSIONS DE LES CANONADES 

4 ATMOSFERES 

Diàmetre 

Exterior 

Espessor 

paret 

Diàmetre 

Interior 

Pes 

(Kg/m) 

20 -- -- -- 

25 2,00 21,00 0,147 

32 2,00 28,00 0,192 

40 2,40 35,20 0,290 

50 3,00 44,00 0,445 

63 3,80 55,40 0,707 

75 4,50 66,00 0,996 

90 5,40 79,20 1,430 

 

DIMENSIONS DE LES CANONADES 

6 ATMOSFERES 

Diàmetre 

Exterior 

Espessor 

paret 

Diàmetre 

Interior 

Pes 

(Kg/m) 

20 2,00 16,00 0,115 

25 2,30 20,40 0,168 

32 2,90 26,20 0,266 

40 3,70 32,60 0,422 

50 4,60 40,80 0,653 

63 5,80 51,40 1,031 

75 6,80 61,40 1,438 

90 8,20 73,60 2,082 
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DIMENSIONS DE LES CANONADES 

10 ATMOSFERES 

Diàmetre 

Exterior 

Espessor 

paret 

Diàmetre 

Interior 

Pes 

(Kg/m) 

20 2,80 14,40 0,151 

25 3,50 18,00 0,236 

32 4,40 23,20 0,379 

40 5,50 29,00 0,589 

50 6,90 36,20 0,918 

63 8,60 45,80 1,442 

75 10,30 54,40 2,053 

90 12,30 65,40 2,940 

 

TUB BOBINA 

Diàmetre 

 

Pressió 

 

Diàmetre 

Interior 

Diàmetre 

Exterior 
Ample 

20 4-6-10 400 685 170 

25 4-6-10 500 860 185 

32 4-6-10 650 1.050 205 

40 4 1.425 1.425 210 

40 6-10 1.225 1.225 255 

50 4 1.645 1.645 260 

50 6-10 1.530 1.530 260 

63 4 2.065 2.065 265 

63 6-10 1.875 1.875 265 

75 4 2.460 2.460 310 

75 6-10 2.215 2.215 310 

90 4 2.460 2.460 475 

90 6-10 2.460 2.460 475 
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Controls de qualitat 

Els assaigs i controls, són del següent ordre: 

1). Control de matèria prima 

- Densitat  

- Índex de fluïdesa 

- Grau de contaminació 

- Contingut en volàtils  

- Contingut en cendres 

 

2). Control durant la fabricació 

- Aspecte i marcat 

- Control dimensional 

- Contracció tèrmica 

 

3). Control productes acabats 

- Resistència a la pressió interna a 20ºC. 

- Resistència a la tracció  

- Allargament a la ruptura 

- Densitat 

- Contingut en negre de fum 

- Dispersió del negre de fum 

- Índex de fluïdesa 

- Estanquitat 

- Resistència a la pressió interna a 70ºC. i 80ºC. 

Col·locació 

Segons els mitjans de transport que es disposi, els tubs de polietilè es subministren en 

rotlles, en longituds Standard, o bé per determinades aplicacions, en llarg de fins 600 

m. per a transport en vagons de plataforma. 

El sistema de transport que més avantatges ofereix és el de rotlles, doncs permet 

estendre sense elements d'unió tubs de fins milers de metres de longitud, segons les 

dimensions del mateix. El radi i enrotllat no ha de ser inferior a 20 vegades el diàmetre 

del tub. 

El polietilè és l'únic material amb què és possible realitzar aquestes esteses ràpides. 

Els tubs de majors dimensions que ja no es poden enrotllar, es subministren en 

longituds Standard de 6 a 12 metres, i inclòs més, segons les possibilitats de transport. 
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Es recorre al transport sobre vagons de plataforma de ferrocarril en aquells casos en 

què per una aplicació determinada s'han d'usar canonades amb els menys afegits 

possibles i no es puguin enrotllar per les seves grans dimensions. 

També és possible el transport en plataformes de gran longitud per rius, canals, llacs 

etc. ja que les canonades de polietilè floten a l'aigua per tenir menys densitat que ella. 

Després de descarregar, les canonades Standard es col·locaran sobre una superfície 

plana, en capes sense separadors de fusta. La de més de 500 mm. de diàmetre 

només s’apilarà en dues capes, assegurant-les bé per que no es desplacin . 

Immediatament abans d’ajuntar els tubs, es retiraran els elements que es requereixin 

per evitar deformacions importants, sobretot en les de gran diàmetre i especialment 

durant l’època calorosa. 

Si les condicions locals permeten soldar per complert les canonades de polietilè d’un 

fora de la rasa, aquesta pot ser molt més estreta. 

En boscos o terrenys rocosos no és necessari eliminar obstacles, ja que degut a la 

gran flexibilitat de les canonades de polietilè poden salvar-se molts d’ells, per exemple 

arrels d’arbres o roques. 

La canonada ha de desenrotllar-se tangencialment del rotlle, procurant no fer-ho en 

espiral. La canonada no s'ha de doblegar en cap cas.  

A més és molt important tant en el desenrotllat com a l’estesa, així com naturalment, 

durant l’emmagatzematge o el transport, evitar que es deteriorin exteriorment per 

pedres punxegudes o elements tallants. Les irregularitats que puguin existir al fons de 

la rasa, s’han de compensar prèviament amb sorra o grava. 

La profunditat mínima d’estesa de les canonades depèn del diàmetre exterior 

d’aquestes i de les càrregues produïdes per la circulació rodada, han de coincidir amb 

la profunditat en què es congeli el terreny (aproximadament 70 o 80 cm.). 

La rasa s’omplirà preferentment amb material exempt de pedres, evitant els replenats 

hidràulics, ja que a causa de la seva baixa densitat, les canonades floten inclòs estant 

plenes d’aigua. En terrenys rocosos, és recomanable practicar amb sorra un llit 

d’assentament. 

El llit de suport en la rasa es realitzarà amb material sense pedres en una alçada de 

0,1 d + 10 cm. enfortint-lo amb una màquina d’aixafar lleugera abans d’estendre la 

canonada. Aquesta s’ha de cobrir fins 30 cm. per sobre de la seva part superior amb 

material compactable net de pedres. 
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Un cop omplerta i aixafada la rasa, els esforços produïts per la fricció entre la 

canonada i el replenat eviten les dilatacions i contraccions degudes a variacions de 

temperatura. 

Com que les canonades de polietilè dur admeten radis de curvatura relativament 

reduïts, es podran realitzar canvis de direcció en sentit horitzontal doblegant-les de 

forma que resulta innecessari utilitzar colzes costosos. És recomanable no practicar a 

20 graus centígrads radis de curvatura inferior als que s’indiquen a continuació: 

 

Taula de radis de curvatura màxim per a les canonades de polietilè a 20ºC de 

temperatura 

Pressió Nominal 
Radi de curvatura 

admissible 

2,5 >50 d 

3,2 >40 d 

4,0 >30 d 

6,0 >20 d 

10,0 >20 d 

 

Si l'estesa es realitza a 0º C. els radis de curvatura indicats s'incrementaran en un 

factor de 2,5. Entre 0 i 20ºC. el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació 

lineal.  

La congelació de l'aigua no afecta per res les canonades de polietilè, les quals no 

eviten que es geli l'aigua que contenen. Un cop realitzada l'estesa i abans de tapar les 

unions de la canonada s'efectuarà la prova d’estanqueïtat. Per les canonades de 

pressió de polietilè, la pressió de verificació és de 1,4 vegades la pressió nominal. Per 

comprovar l’estanquitat de les canonades de nivell lliure s’aplicarà una sobrepressió de 

0,5 bars. 

Tipus d’unió 

Les canonades de polietilè poden unir-se pels mètodes següents: 
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- Soldadura a tope 

- Soldadura per encaix amb embocadura (tipus socket) 

- Soldadura amb elements electro-soldables 

- Unió amb accessoris mecànics 

 

Soldadura a topall 

Sistema d'unió que s'aplica preferentment a canonades de Polietilè de Diàmetre 

Nominal superior a 63 mm. 

S'escalfen els extrems de la canonada a unir, per mitjà d'una placa calefactora a la 

temperatura de fusió del material, el sostre tèrmic és de 210ºC.+/- 10ºC. i a continuació 

comunicar-los una determinada pressió prèviament tabulada per cada tub. 

 

En tots els casos la pressió que es tracta de transmès a les canonades a unir, és de 

1,5 Kg/cm2. Aquesta pressió és prefixada, així com la constant de la màquina de 

soldar. L'única variable és la de la superfície dels tubs a unir. Cosa que determina la 

pressió de soldadura de cada tub. 

Realitzats diversos assaigs sobre tubs units per soldadura a tope, s'ha confirmat la 

gran resistència d'aquest sistema d'unió. En tots els assaigs realitzats, de pressió 

interna a la ruptura sobre tubs soldats, la ruptura s'ha produït en el tub i no en la 

soldadura. En els diferents assaigs de tracció, la soldadura ha resistit 

perfectament. Aquesta gran resistència, la proporciona el bordó de soldadura, pel fet 

d'augmentar en aquesta zona el gruix del tub. 

Per efectuar una bona soldadura és convenient seguir el següent procés: 

1. Tallar a esquadra i alinear els extrems de la canonada a unir. Pel tallat de les 

canonades de polietilè es pot usar qualsevol tipus de serra. L'esquadrat s'aconsegueix 

acostant successivament els extrems a unir polint-los amb la serra. També 

s'aconsegueix l'esquadrat, llimant els extrems a unir, per aquesta operació s'utilitzen 

llimes de mitja canya de desbast que s'utilitzen també per treballar la fusta. També és 

possible efectuar aquesta operació amb discs de ganivetes giratòries que van acoblats 

a la màquina de soldar. 

2. Eliminar rebaves. Aquesta operació es pot efectuar amb qualsevol ganiveta o 

element tallant. No s'han de passar les mans per les superfícies a unir, per tal de no 
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dipositar grassa en elles, o humitat, que pugui desprendre’s de les mans evitant la 

formació de porus innecessaris en la línia de soldadura. 

3. Escalfar mitjançant placa calefactora, la superfície de la canonada a unir, a la 

temperatura de 210ºC±10ºC. Durant aquesta operació s'ha d'aplicar una pressió als 

extrems del tubs a una temperatura de 210ºC± 10ºC. contra la placa de 1 kg/cm2 

aproximadament. 

4. Soldar. Una vegada s'ha comprovat que el material s'ha fos, es retira ràpidament la 

placa per evitar la pèrdua de calor, es comença a aplicar progressivament la pressió 

corresponent. Un cop fet això, es manté la pressió de 5 a 10 minuts, fins que el 

material es refredi.  

Quan el sistema d'unió sigui per encaix ajustat amb embocadura, s'haurà de disposar 

en obra d'una eina especial per l'extrem del tub en l'embocadura.  

Transport i magatzem 

Les canonades de polietilè s'emmagatzemaran en llocs protegits contra raigs solars i a 

on la temperatura no sigui superior a 60ºC. 

No s'hauran d'emmagatzemar les canonades en locals exposats a un possible 

deteriorament per contenir productes químics agressius (com dissolvents, 

hidrocarburs, àcids, etc.). 

Els rotlles poden ser emmagatzemats uns sobre altres en posició horitzontal i d'un a 

un en posició vertical. 

Les barres es poden emmagatzemar en piles d'una altura màxima de 1m. i recolzades 

en tota la seva longitud. 

En la manipulació dels tubs hauran de prendre’s les precaucions adequades per què 

no rebin cops ni danys o altres accions mecàniques. 

Especialment haurà de vigilar-se que els tubs no rebin cops, durant el seu transport o 

estesa contra cossos de cantons vius. 

Mesura i abonament 

S’amidaran i abonaran per metres lineals realment col·locats, estant inclosos en el 

preu tots els accessoris, les soldadures i la col·locació dins la rasa.  
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3.20.  Embornals 

Definició 

És la posta en obra d’embornals (elements destinats a l’evacuació de les aigües d’una 

calçada) formant part de la línia de la vorada en els punts especificats en el Projecte o 

bé que assenyali la Inspecció Facultativa. 

Materials 

Embornals prefabricats de formigó de dimensions segons plànols.  

Marc i reixa de foneria. 

Execució 

Els embornals es col·locaran sobre les parets laterals i posterior del pou de caiguda de 

l’aigua, mitjançant una base de formigó H-125 i una capa de morter M-450. 

Mesura i abonament 

Per unitats realment realitzades 

En el preu està inclosa l’excavació en rasa, la part de canonada precisa així com el 

formigonat de protecció si quedés a menys d’1,00 m. de la rasant, els entroncaments a 

l’arqueta i a la xarxa general, l’arqueta amb elements prefabricats de formigó, el marc i 

la reixa de foneria i el replenat de la rasa degudament compactada. 

 

3.21.  Canonada per a embornals 

Definició 

És la posta en obra de la canonada que connecta cada caixó d’embornal amb la xarxa 

de clavegueram. 

Execució 

La naturalesa del material de revestiment i la seva compactació deu ser adaptada  al 

medi ambiental i es deurà assegurar un bon compactat en els laterals del tub. 

S’utilitzarà sorra de reomplert amb recobriment total del tub. 

En cas que així ho indiqui la Inspecció Facultativa aquest reomplert es podrà substituir 

per formigó en aquells trams que s’especifiquin. 

Mesura i abonament 

S’abonarà segons metres lineals realment executats. 
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3.22.  Reixa  i marc per a embornals 

Definició 

Aquesta unitat comprèn l’adequada col·locació del marc i la reixa dels embornals que 

seran de foneria i model oficial que en cada cas deixarà la Direcció Facultativa. 

Operacions compreses a la unitat d’obra 

Aquesta unitat d’obra comprèn les següents operacions: 

- Col·locació del marc degudament collat a l’embornal 

- Anivellació de la reixa i el marc  a la cota definitiva 

Mesura i abonament 

S’abonarà per unitats realment executades en obra. 

 

3.23.  Esculleres 

3.23.1 Definició 

S’entén per escollera a uns blocs de pedra de dimensions variables, però en qualsevol 

cas, la mida més petita no podrà ser inferior als 20 cm. 

El tipus de pedra a emprar, serà qualsevol que garantitzi la seva no erosionabilitat a la 

intempèrie i que no tingui exfoliacions ni cap tipus de reacció nociva davant l’atac de 

l’aigua o l’aire. A més, estarà totalment exempt d’àrids i es presentarà totalment neta a 

l’obra. 

Operacions compreses en la unitat d’obra 

En aquesta unitat d’obra s’inclouen les següents operacions: 

- trasllat a peu d’obra de l’escullera 

- selecció per mides 

Col·locació segons mides sobre el talussos degudament refinats i deixant a la vegada 

el talús precís. 

Per a la correcta execució de la unitat d’obra, s’emprarà la maquinària que sigui 

precisa. 

Mesura i abonament 

S’amidarà per (m3.) metres cúbics, segons els plànols de perfils transversals i en el 

seu preu es troben incloses, la compra de l’escollera, el trasllat a l’obra i la col·locació 
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de la mateixa sobre els talussos prèviament refinats i deixant els talussos especificats 

en els plànols.    

 

3.24.  Subbases granulars 

Definició 

Capa del ferm situada immediatament sota la base i a sobre de l’esplanada, amb 

objecte de constituir una zona drenant i/o una capa de capacitat adequada per a 

suportar la base. 

Materials 

Àrids naturals, producte de matxuqueig i trituració de pedra de pedrera o grava natural, 

sorra, sòls seleccionats o materials locals, exempts d’argila, marges o altres matèries 

estranyes. 

Característiques generals 

Composició granulomètrica. La fracció garbellada pel sedàs 0,080 UNE serà menys 

que els 2/3 de la fracció garbellada pel sedàs 0,40 UNE en pes. 

La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dins dels límits que a 

continuació s’assenyalen: 

Taula 3.28 Límits de la corba granulomètrica dels materials de subbase granular 

% QUE PASSA 

SEDÀS S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 

50 100 100 0 0 0 0 

25 0 75/95 100 100 100 100 

10 30/65 40/75 50/85 60/100 0 0 

5 25/55 30/60 36/65 50/80 55/100 70/100 

2 15/40 20/45 25/50 40/70 40/100 55/100 

0,4 8/20 15/30 15/30 25/45 20/50 30/70 

0,08 2/8 5/15 5/15 10/25 6/20 8/25 
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Els fusos S-4, S-5, i S-6 tant sols podran utilitzar-se per a trànsit lleuger. 

La mida màxima no passarà de la meitat del gruix de la capa compactada.  

- Qualitat: coeficient de desgast Els Angles inferior a 50 

- Capacitat portant: CBR > 20 

- Plasticitat: En subbases per a trànsit pesat i mig el material serà no plàstic i el 

seu equivalent d’arena superior a 30. 

- En subbases per a trànsit lleuger s’acompliran les següents condicions: 

 

LL < 25   IP < 6    EA > 25 

 

Execució 

Les subbases granulars s’executaran quan la temperatura ambient, a l’obra, sigui 

superior a dos graus centígrads. 

Damunt de les capes en execució es prohibirà tot tipus de trànsit fins que no s'hagi 

completat la seva compactació. Si no fos possible, el trànsit que hagi de passar pel 

damunt es distribuirà de manera que no es concentrin les petjades en la superfície.  

Un cop realitzada la compactació i el refinat de la superfície sobre la que s'ha de 

col·locar la subbase, es procedirà a extensió de la mateixa en capes de gruix uniforme 

i sensiblement paral·leles a l’esplanada, essent el gruix funció dels equips que 

s’utilitzin per a la seva compactació, i compactant-se fins a obtenir una densitat mínima 

del 98% del Proctor Modificat. 

En cas que el material tingui una humitat inferior a la òptima, segons l’assaig P.M. es 

procedirà a l’humiteja de manera uniforme. 

No es permetrà l’estesa d’una nova capa sense tenir resultats satisfactoris de 

compactació de l’actual. 

La compactació es realitzarà longitudinalment des dels costats cap al centre i 

cavalcant-se en cada recorregut una amplada no inferior a una tercera part de 

l’element compactador. 

Els errors per excés d’excavació de la caixa, s’ompliran independentment amb el 

mateix material que forma la subbase. 
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Recepció 

La superfície acabada no haurà de variar de 10 mil·límetres quan es comprovi amb 

una regla de tres metres, aplicada longitudinalment. 

El no compliment de qualsevol de les condicions especificades anteriorment, és motiu 

suficient per obligar a la reconstrucció de la subbase. 

Mesura i abonament 

La subbase s’amidarà o abonarà per metres cúbics (m3) realment executats en obra i 

els excessos per error de construcció no seran abonables. 

 

3.24.1 Bases granulars 

Definició 

 Les "zahorres” artificials són una barreja d’àrids total o parcialment de matxuqueig en 

la qual la granulometria del conjunt és de tipus continu. 

Materials 

Procediran del matxuqueig i trituració de pedra de pedrera o grava natural sempre que 

la part retinguda pel sedàs 5 UNE tingui com a mínim un 50% en pes d’elements de 

matxuqueig que pressentin dues o més cares de fractura. 

L’àrid tindrà els seus elements nets, sòlids i resistents, de forma raonable, sense pols, 

brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

Característiques generals 

Composició granulomètrica: La part retinguda pel sedàs 0,080 UNE serà més petita 

que la meitat de la part retinguda pel sedàs 0,40 UNE, en pes. 

La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dins dels límits assenyalats 

en el següent quadre: 
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Taula de límits de la corba granulomètrica dels materials de base granular 

% RETINGUT 

SEDÀS Z-1 Z-2 Z-3 

50 100 0 0 

40 70/100 100 0 

25 55/85 70/100 100 

20 50/80 60/90 70/100 

10 40/70 45/75 50/80 

5 30/60 30/60 35/65 

2 20/45 20/45 20/45 

0,4 10/30 10/30 10/30 

0,08 5/15 5/15 5/15 

 

La mida màxima no superarà la meitat del gruix de la capa compactada. 

Qualitat: coeficient de desgast Els Angles inferior a 35. 

Plasticitat: El material serà no plàstic i el seu equivalent d’arena superior a 30. 

Execució 

Les zahorres artificials no s’estendran fins a tenir la seguretat de què la densitat i la 

rasant de la capa de suport són les indicades pel Projecte. 

L’àrid s’estendrà en capes de gruix uniforme; no inferior a 10 cm. evitant la segregació 

i la contaminació. Si s'hagués de afegir aigua, l’humitejat seria de forma uniforme. 

Un cop compactada la zahorra ha de tenir les densitats següents referides a l’assaig 

Pròctor Modificat: 

Capes de base per a trànsit mig i pesat 100% 

Capes de base per a trànsit lleuger  98%  
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Capes de subbase  95% 

 

L’execució dels treballs s’aturarà quan la temperatura baixi de dos graus centígrads. 

Haurà de suprimir-se l’acció de qualsevol tipus de trànsit sobre les capes no 

consolidades i si no fos possible, es distribuirà aquest de manera que no es concentrin 

les petjades en la superfície. 

Recepció 

No seran rebudes aquelles zones que presentin irregularitats superiors a 10 

mil·límetres, amidats amb una regla de 3 metres o quan no acompleixin les 

especificacions esmentades en els apartats anteriors. 

Mesura i abonament 

La zahorra artificial s’abonarà per metres cúbics realment col·locats en obra i amidats 

segons plànols. 

Els excessos per error en l’anivellació de les subbases, es replanaran amb material de 

base, sense dret a abonament de cap classe. 

 

3.25.  Reg d’adherència 

El lligant bituminós a emprar serà l’emulsió asfàltica tipus ECR-1, amb una dotació de 

mig quilogram per metre quadrat (0,5 kg/m2.), que pot ser modificada pel Tècnic 

Director a la vista de les proves en obra. 

Mesura i abonament 

En aquells casos que el reg, formi part d’una unitat d’obra de paviment amidada per 

metres quadrats no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 

En cas contrari es pagarà per metre quadrat (m2.) de superfície regada, amidada 

sobre terreny, i en el seu preu s’inclou la preparació de la superfície  en el cas que la 

capa inferior no s’hagués realitzat, ja que sinó estaria inclòs en aquesta última, el 

lligant bituminós emprat i la seva col·locació i també l’àrid i la seva extensió. 

 

3.26.  Mescles bituminoses en calent 

Regiran les prescripcions del Plec General amb les següents addicions i/o 

modificacions. 
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Materials 

-Lligants.- El lligant bituminós a emprar serà el betum asfàltic de penetració tipus 60/70 

-Àrid gros.- Acomplirà les característiques: 

- Coeficient de "Los Angeles” inferior a vint-i-cinc (25) a les capes intermèdia i de 

"rodadura” i inferior a trenta (30) a la capa de base 

- Poliment accelerat superiors a quaranta-cinc centèsimes (0,45) 

- Pèrdua en pes, sotmès a cinc (5) cicles de solució de sulfat sòdic, inferior al 

dotze per cent (12%) 

- Fragilitat inferior a disset (17) 

El control d’aquestes característiques s’efectuarà per mitjà de l’assaig respectiu per 

cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció d’àrid gros a emprar. 

Per altra banda, es considerarà que l’adherència és suficient quan el percentatge 

ponderal de l’àrid totalment recobert, després de l’assaig d’immersió en aigua, sigui 

superior al setanta cinc per cent (75%), sempre que en el vint-i-cinc per cent (25%) 

restant no hi hagi més del quinze per cent (15%) del total que presenti cares totalment 

descobertes. 

- Àrid fi.- L’àrid fi a emprar en les mescles bituminoses serà sorra procedent de la 

trituració de pedra de pedrera, a la qual es podrà afegir com a màxim un quinze per 

cent (15%) de sorra natural. Acomplirà les característiques: 

- Equivalent de sorra: superior a seixanta (60) a la capa intermèdia i a la de 

rodament. 

- Pèrdua, per acció de sulfats sòdics, inferior al dotze per cent (12%). 

- La granulometria per via humida de la sorra s’ajustarà al següent fus: 
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Taula de granulometria per via humida 

Tamís % que passa 

Nº 4 100 

Nº 8 95-100 

Nº 16 85-100 

Nº 30 66-90 

Nº 50 30-60 

Nº 100 5-25 

Nº 200 0-5 

 

Es considerarà que l’adherència amb els lligants és suficient quant en l'assaig Riadel-

Weber sigui superior a quatre (4). 

- Filler.- Consistirà en pols minerals, natural o artificial. 

- Natural: Obtingut pels processos habituals d’extracció i preparació d’àrids. 

Complirà les següents condicions: 

- Procedirà del picat de roca pedra calcària sense argila 

- - No tindrà mica, argila o matèria orgànica 

-  - Coeficient d’activitat inferior a un (1) 

-  - No procedirà de la recuperació de l’assecat de material llimós 

- Artificial: Comprèn el ciment pòrtland, i la calç apagada. En cas d’un ciment 

pòrtland, es comprovarà que el contingut de calç lliure no excedeixi del tres per 

cent (3%) i que no s’hagi humit durant el període d’emmagatzematge. 

La utilització de calç apagada es veurà limitada a aquells casos en que hi hagi una 

garantia absoluta. 

El filler es pot compondre, en la seva totalitat, per material natural, o bé per una barreja 

de material natural o artificial. 

Si s’utilitza ciment com a filler, la seva dosificació no podrà ésser superior al tres per 

cent (3%) del pes total de la barreja. 

Si s’utilitza calç apagada no es dosificarà en quantitat superior al dos per cent (2%) del 

pes total de la barreja. 
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A més el filler resultant haurà d’acomplir les següents condicions: 

- No tindrà plasticitat 

- Coeficient d’activitat inferior a un (1) 

- Densitat aparent en benzè compresa entre cinc i nou dècimes de gram per 

centímetre cúbic (0,5-0,9 g/cm3) Corbatura granulomètrica representada en 

paper semilogarítmic, de traç continu. 

Característiques de les capes 

- Capa de rodament 

Betum asfàltic de penetració 60/70 

Taulade criteri Marshall Mínim Màxim per a capa de rodament 

Criteri Marshall Mínim Màxim 

no. de cops 75 75 

estabilitat (Kg) 750 -- 

fluència 1/100" 8 12 

estabilitat/fluència (Kg/mm) 300 -- 

buits de la mescla (òptim=4) 3 -- 

buits de l’esquelet mineral 14 -- 

pèrdues a la immersió/compressió -- 25% 

 

- Capa intermèdia i capa de base 

Betum asfàltic de penetració 60/70 

Taula de criteri Marshall Mínim Màxim per a capa intermèdia i capa de base 

Criteri Marshall Mínim Màxim 

no. de cops 75 75 

estabilitat (Kg) 600 -- 

fluència 1/100" 8 14 

estabilitat/fluència (Kg/mm) 250 -- 

buits de la mescla (òptim=4) 3 6 

buits de l’esquelet mineral 14 -- 
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Assaigs 

Les característiques dels àrids a emprar en mescles bituminoses es comprovaran 

abans del seu ús, mitjançant la realització d’assaigs dels tipus i freqüència que 

s’assenyalen entenent-se que les xifres que es donen són mínimes i es refereixen 

a cadascuna de les procedències escollides i que la Direcció podrà modificar els tipus i 

el número dels mateixos  

- Àrid gros 

- Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció un assaig (1) granulomètric 

- Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció un assaig d’absorció del lligant 

a la resta dels àrids i un assaig de pes específic. 

- Àrid fi 

- Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció un assaig (1) granulomètric. 

- Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció un assaig d’absorció de lligant 

unit a la resta dels àrids i un (1) assaig de pes específic. 

- Filler 

- Un (1) assaig diari de límits d’Atterberg 

- Un (1) assaig diari d’humitat del ciment.  

- Un(1) assaig diari del coeficient d’activitat 

- Un (1) assaig diari de densitat aparent del filler total en benzè. 

- Un (1) assaig per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció de filler per a 

determinar l’absorció del lligant, unit a la resta d’àrids.  

- Un (1) assaig per partida per determinar la calç lliure en el ciment, en el suposat 

d’emprar-se.  

- Un (1) assaig per partida per a determinar el ciment si és que s’utilitza. 

- Betum 

- Un (1) assaig de penetració 

- Un (1) assaig d’índex de penetració  

- Un (1) assaig de pes específic  
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Durant la realització de les obres s’efectuaran assaigs del tipus i freqüència que 

s’assenyalen, entenent-se que les xifres que es donen són mínimes i que la Direcció 

podrà modificar els tipus i el número dels mateixos: 

- Per cada hora de treball: 

- Un (1) assaig granulomètric de la barreja d’àrids a l’entrada de la mescladora. 

- Una (1) determinació de la temperatura dels àrids i del lligant bituminós a 

l’entrada de la mescladora. 

- Una (1) determinació de la temperatura de la barreja a la sortida de la 

mescladora. 

- Per cada dues hores de treball: 

- Un (1) assaig d’extracció de mostres agafades a l’estenedora. 

- Una (1) determinació de l’equivalent de sorra de la barreja d’àrids. 

- Per cada jornada de treball: 

- Un (1) assaig Marshall o Hubbard-Field, sobre sis (6) provetes fabricades durant 

la jornada de treball, a intervals regulars, tres (3)pel matí i tres (3) per la tarda 

- Per cada mil metres quadrats (1.000 m2) de mescla estesa: 

- Un (1) assaig de determinació de densitat sobre testimoni. 

Mesura i abonament 

 S'amidarà i abonarà per Tn., realment col·locades, i en el preu estan inclosos els 

àrids, el betum el filler inclòs el d'adaptació, la fabricació, el transport a obra i l'estesa i 

compactació. 

 

3.27.  Vorades prefabricades de formigó 

Definició 

Element resistent col·locat sobre una base adequada que delimita una calçada o una 

vorera. 

Característiques generals 

El talús del plint serà de tres a u (3:1) 

L’aresta superior exterior estarà arrodonida. 
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Les vorades corbes tindran la mateixa secció transversal que les rectes i la seva 

curvatura s’ajustarà a la que tingui en el mateix tram la corba de la qual formin part. 

Les dimensions seran definides en els plànols. 

La resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada  

als 28 dies serà mínim de (350) tres-cents cinquanta  quilopondis per centímetre 

quadrat. 

El desgast  per fregament amb un recorregut de 1.000 metres  i una pressió de 0,6 

kp/cm2, i utilitzant com abrasiu el carborundo per via humida serà més petit de 2,5 mm. 

Es rebutjaran en acopi les vorades que presentin defectes, en cas que siguin deguts al 

transport. 

No seran acceptades les vorades quan la seva secció transversal no s’adapti a les 

dimensions assenyalades en els plànols amb unes toleràncies en més o en menys d’1 

cm. 

Execució 

Les vorades es col·locaran sobre un llit format per una capa de formigó H-125 de dotze 

sm. De gruix com a mínim. 

Les juntes com a màxim de 5 mil·límetres, es replenaran amb morter M-450. 

Per tal de permetre la sortida de l’aigua de les voreres, la cara superior de les vorades, 

presentarà un pendent transversal, de 2%. 

En els canvis de rasant s’utilitzaran  els acords de major radi compatibles amb les 

condicions particulars de l’obra. 

Es manarà l’aixecament i la correcta col·locació d’aquelles vorades que presentin en 

planta punts angulosos, tant si són deguts a una col·locació deficient, com a l’ús de 

vorades de radi inadequat. 

Mesura i abonament 

S’efectuarà per metres lineals realment col·locades i en el seu preu està inclosa la 

vorada, el formigó de fonaments, la col·locació i anivellació i el rejuntat amb morter M-

450. 
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3.28.  Rigoles  amb llosetes blanques 

Definició 

És una franja de paviment de característiques adequades que constitueix el límit d’una 

calçada i que serveix de conducció de les aigües superficials i/o de contenció lateral 

pel paviment. 

Aquesta franja està feta per unes llosetes blanques que tenen una petjada de morter 

ric en ciment blanc i àrid fi que forma la cara i una capa de base de morter ric en 

ciment i àrid més gruixut que forma el darrera. 

Característiques 

Desgast per fregament: recorregut 250 metres 

pressió 0,6 kg/cm2 

abrasiu sorra silícia 1 g/cm2 per via humida 

desgast mesurat pèrdua d’alçada inferior a 1,5 

mil·límetres 

No s’acceptarà les llosetes de dimensions i gruixos de capes diferents dels 

especificats amb una tolerància màxima de 2 mil·límetres en més o en menys. De 

cada acopi s’assajaran tantes llosetes com indiqui la Inspecció Facultativa de l’obra. Si 

el promig dels resultats no arriba als límits previstos, es rebutjarà el mateix que podrà 

ser convenientment marcat per tal de no fer-ne ús en un altra obra. 

Execució 

Les llosetes es mullaran amb aigua. 

Un cop compactat el formigó del fonament, amb un gruix mínim de 6 cm. es 

col·locaran les llosetes, una la costat de l’altra sobre un llit de morter de ciment 

pòrtland de 2 cm. de gruix. 

Es col·locaran a junta seguida i en alineacions rectes. A continuació se li donarà una 

lletada  de morter de ciment blanc, pel replè de les juntes i es picaran les llosetes fins 

obtenir una superfície totalment llisa. 

Acabada aquesta operació es realitzarà la neteja de la superfície traient l’excés de 

lletada abocada. 
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Mesura i abonament 

Es realitzarà per metres lineals i en el preu està inclòs les llosetes, el formigó de 

fonament, el morter, la col·locació i anivellació i el rejuntat amb la vorada blanca 

corresponent. 

 

3.29.  Paviment de formigó per a voreres 

Definició 

El paviment de la vorera està format per una capa de formigó de 15 cm. de gruix de H-

150 estès i amb la superfície ruletejada per a evitar el lliscament. 

Longitudinalment tindrà junta cada 5 m. a base d’un filat de rigoles de morter de 20 x 

20 x 8 cm. de color gris col·locada sobre fonament de formigó. 

Mesura i abonament 

Es mesurarà segons metres quadrats realment construïts. 

 

Accessos i connexions amb vials existents 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives, accessos i 

connexions amb vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres, siguin 

necessàries. 

La mesura i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 

1, i amb els mateixos criteris que la resta d’obres projectades. 

 

3.30. Passos minusvàlids 

Definició 

És una zona de paviment de voreres, normalment a les cantonades, en la que es 

disposa mitjançant rampes l’accés als vials suprimint el bordó que en la vorera crea les 

vorades. 

Materials 

Es realitza amb llosetes prefabricades de morter comprimit de 20 x 20 x 4 cm., però, 

amb un material i una textura superficial que garantitzi l’adherència suficient inclòs en 

dies de pluja. 
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Les mides i dimensions es poden veure en els plànols. 

Execució 

L’execució serà la mateixa que per a les voreres i vorades contingudes en 

aquest Plec, tant sols que la vorada serà del color de les rajoles (normalment 

vermell). 

Mesura i abonament 

S’amidarà i abonarà per unitats realment acabades. 

El seu preu inclou el formigó de solera de voreres i fonament de les vorades, la 

formació de pendents, el material i la seva col·locació i anivellació i el rejuntat.  

 

3.31.  Barres corrugades per a formigó armat 

Material 

Seran barres corrugades del tipus A E H 500 N segons la designació de la EHE. 

 

Mesura i abonament 

Les barres d’accés emprades al formigó armat s’amidaran i abonaran pel seu pes en 

quilograms (Kg) deduïts dels plànols o aplicant els pesos unitaris corresponents a les 

longituds deduïdes dels mateixos en els plànols. 

En el preu unitari s’inclouen les pèrdues, retalls i els solapes de les barres encara que 

no estiguin previstos en els plànols, com també la formació , i col·locació de les 

mateixes. 

Les armadures complementàries disposades s les zones de juntes de mur o de taulers 

o demés elements auxiliars es consideren incloses dins del preu unitari de les 

mateixes. 

 

3.32.  Formigons  

Tipus de formigons 

Pel seu ús a les diferents parts de les obres, i d’acord amb la seva resistència, 

s'estableixen els tipus de formigó que s’indiquen als plànols. 

Control de qualitat 
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El control de qualitat es realitzarà d’acord amb la Instrucció EHE i el nivell establert per 

a tots els tipus de formigó és un nivell de control NORMAL. 

Ancoratges de murs contra el terreny 

Definició 

És un sistema molt utilitzat últimament i que permet que el mur sigui sostingut per les 

mateixes terres del trasdós. 

Es realitza una perforació dins de la qual es disposen uns cables d’alta resistència i to 

seguit s’injecta de formigó o morter d’alta resistència al final dels cables; quedant 

aquests subjectes quan el formigó s’endureix dins el terreny. 

Quan aquest ancoratge passiu ha endurit el suficient pel davant del mur es dóna als 

cables la tensió precisa i l’ancoratge queda acabat. 

Els ancoratges  poden ser provisionals o definitius. En el primer cas al cap d’un cert 

temps es tallen els cables davant del mur, mentre que en el segon cas s’ha d’anar 

revisant periòdicament  la tensió dels cables i per tant es requereix un manteniment. 

 

Operacions compreses dins la unitat d’obra 

La unitat d’obra inclou la perforació dins el terreny segons la llargada indicada en els 

plànols del Projecte; l’armadura i la seva col·locació dins la perforació i la  injecció amb 

lletada de ciment, la col·locació del cap i la placa de suport  i el tenista i operacions per 

protegir l’ancoratge vist. 

Mesura i abonament 

La mesura es farà per unitats realment realitzades, no sent d’abonament les unitats no 

acabades per qualsevol motiu. 

El preu depèn de la llargada dels cables i de la tensió de cada cas. 

En el preu es troben inclosos els treballs de perforació, en qualsevol tipus de terreny, 

la col·locació de l’armadura, els cables, les operacions d’inspecció i el material 

necessari, no admetent-se excessos, la col·locació de l’ancoratge i l’ancoratge, i les 

operacions de tasat  i els treballs i materials de protecció de l’ancoratge vist. 
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3.33.  Forjats d’edificació 

Definició 

Són aquells elements mixtes de formigó i ceràmica que s’utilitzen per a la realització 

de sostres o cobertes. 

Poden ser: 

a) de biguetes autoresistents, formats per bigues prefabricades de 

formigó pretensat o en alguns casos armats. 

b) De semibiguetes i bigues semiresistents, generalment és una biga a 

la que li falta la part superior que es realitza alhora de formigonar el 

forjat en obra. 

Elements 

Els elements que formen un forjat convencional són els següents: 

1.- Bigueta o semibigueta; és un element generalment prefabricat i de formigó armat 

en alguns casos o pretensat en la majoria. 

El tipus de l’armadura i el nombre i tipus dels cables de pretensat depèn de la llum de 

càlcul i de la sobrecàrrega per a la qual es dimensiona el forjat. 

Les característiques que han de tenir són ser lleugeres, per tal de poder-se col·locar 

fàcilment; no presentar fissures, doncs la corrosió de les armadures en tensió é molt 

greu, una gran rugositat per tal de tenir una bona adherència amb la resta d’elements i 

constituir un bloc monolític. 

Ha d'estar fabricada sense additius ni olis desencofrats. 

2.- Revoltó; pot ser ceràmic o de formigó i és un element que s’utilitza com a encofrat i 

perdut i s’ajusta perfectament entre les dues bigues. 

 3.- Formigó que es col·loca en obra i permet la formació d’element monolític. 

Materials 

Els revoltons poden ser ceràmics o de formigó alleugerit. 

Les bigues o semibigues seran fabricades amb formigó d’alta resistència, sempre 

superior a 400 kp/cm2., i amb algun tractament de curat ràpid (generalment al vapor). 

Les armadures passives seran AEH-500 amb un límit elàstic superior a 5.100 kp/cm2. 

Les armadures actives, que seran cables, tindran un límit elàstic superior a 15.000 

kp/cm2., i un límit de ruptura superior als 19.000 kp/cm2. La tensió de tensat no 

superarà mai el 75% del límit de ruptura. 
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El nivell de control de les biguetes serà intens. 

El formigó que es col·locarà in situ, serà d’una resistència superior a 175 kp/cm2, serà 

de consistència tova o fluïda i amb un tamany màxim de l’àrid de 12 mm. 

Execució 

Un cop ben anivellades les parets, es col·locaran les bigues que es recolzaran sobre 

aquestes, les mides escaients, segons sigui un forjat bisuportat o bé semiencastat. 

Alhora s’aniran col·locant els revoltons, per tal de fixar la posició correcta de les 

bigues. 

Si les bigues són semiresistents es procedirà a col·locar les “sopades” (apuntalaments) 

a les distàncies que indiqui el fabricant, però, mai superior a 3,00 metres. 

Després es procedirà a col·locar els jous, l’armadura de negatius, les llindes i jàsseres 

i els mallàs en el seu lloc degudament fixat. 

Per últim es procedirà al formigonat que pot ser amb bomba, amb cubilot o per 

qualsevol altre mètode, però tenint molta cura de no fer grans piles de formigó o grans 

descàrregues que podessin trencar els revoltons. 

Durant els tres dies següents al formigonat, es procedirà a l’execució d’un bon curat 

del formigó. 

Un cop passats 7 dies i amb el permís del Director de l’Obra es podrà procedir a retirar 

puntals i a desencofrar. 

Mesura i abonament 

Aquesta unitat d’obra, s’amidarà per metres quadrats (m2.) realment realitzats en obra, 

descomptant els forats i les obertures. 

El preu comprèn les bigues, els revoltons, el formigó, els apuntalaments i encofrats 

necessaris, tota la ferralla necessària (jous, llindes, negatius, mallàs, etc... la retirada 

dels puntals el desencofrat i el curat posterior del formigó. 

 

3.34.  Formació de parets de tancament amb blocs de formigó 

Definició 

Es tracta de la realització d’una paret amb blocs de formigó prefabricats de textures  i 

colors diversos la finalitat de la qual és sustentar-se a ella mateixa i les obertures que 

tingui que tenir, però no suportar  pesos d’altres elements ni de les cobertes. 
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Operacions que compren d’unitat d’obra 

En  primer lloc l’excavació d’una rasa de fonament que anirà enterrada un mínim d’un 

metre per sota del paviment, el reomplert amb formigó H-175 del dau de fonament que 

serà de les mides indicades en els plànols (màxim 0,80 x 0,80 m.) i l’armadura allà 

especificada. 

Després es col·locaran els blocs, encastant-se en tots els pilars que es trobin i sinó es 

fabricaran pilars massissats i armat del mateix bloc a distàncies de com a màxim 5 

metres. 

Cada 2 metres d’alçada es disposarà un jou armat amb 4 diàmetres 10 cèrcols 

diàmetre 6 cada 20 cm., fabricat amb peces del mateix material i també es disposaran 

els blocs massissats a manera de pilars als costats de les obertures i s’utilitzaran els 

jous adequats en els dintells de les obertures. 

S’inclou també la part proporcional de peces especials tipus escaire, amb costat rom, 

aplacats i rematats en coronacions i finestres. 

Mesura i abonament 

S’amidarà per metres quadrats realment realitzats descomptant-se la meitat dels forats 

quan aquests siguin més grans de 2 metres quadrats. 

El preu inclou l’excavació de la rasa de fonament, la retirada a abocador de les terres  

sobrants, la realització del fonament inclòs els materials, la realització de la paret 

inclòs el material i la part proporcional de peces especials i de massissats de pilars i 

riostres. 

 

3.35.  Encofrats 

Definició 

Element de fusta, metàl·lic o material anàleg, destinat a servir de motlle per a 

l’execució d’obres de formigó morter o similar. 

 

Característiques generals 

Els encofrats, qualsevol que sigui el material en què estiguin fets, hauran de reunir 

anàlogues condicions d’eficàcia. 

Seran suficientment compactes per a impedir pèrdues apreciables de lletada donat el 

mode de compactació previst. 
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Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la 

resistència i rigidesa necessàries per a que durant l’enduriment del formigó no es 

produeixin esforços anormals ni desplaçaments. 

Les cares interiors dels encofrats hauran de ser de tal manera que els paraments de 

formigó no presentin bombeigs, ressalts ni rebaves.  

En els encofrats de fusta les juntes entra els diferents taulers hauran de permetre la 

suficient estanquitat perquè no s’escapi la lletada de ciment, durant el formigonat. 

Els encofrats per a bigues en llums superiors a cinc metres han de disposar-se amb la 

corresponent contrafletxa per tal que un cop desencofrada i carregada la peça, 

aquesta conservi una lleugera concavitat en el seu intradós. 

Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes aplicats s elles no 

contindran substàncies nocives per al formigó. 

Execució 

Els encofrats de fusta s’humitejaran per evitar l’absorció de l’aigua d’amassat del 

formigó. 

La Direcció Facultativa podrà autoritzar a emprar tipus i tècniques especials els 

resultats dels quals hagin estat sancionats per la pràctica. 

El desencofrat dels laterals de les bigues podrà fer-se als tres dies de formigonar la 

peça a no ser que durant aquest temps hagin existit motius capaços d’alterar el fraguat 

normal del formigó.  

Els laterals dels suports no s’han de retirar abans dels quatre o set dies segons es faci 

servir o no ciment d’alta resistència inicial i amb les mateixes salvetats esmentades 

anteriorment. 

Els fons de les bigues, els suports i les cintres es retiraran sense produir xocs ni 

sacsejades recomanant-se mantenir-los desenganxats dos tres centímetres durant 

dotze hores abans de ser retirats per complet. 

El descens dels suports, en elements de certa importància s’hauran de realitzar el més 

uniformement possible. Per tal de facilitar la separació de les peces que constitueixen 

els encofrats, es podrà fer ús de desencofrats prenent les precaucions necessàries. 

Mesura i abonament 

Els encofrats s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície de formigó realment 

encofrada i s’amidarà sobre plànol.  
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El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries (inclosa la cintra en 

aquells elements que ho precisin) per a evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant 

el formigonat i primer enduriment del formigó. 

També inclou el tractament antiadherent i el desencofrat. 

 

3.36.  Apuntalaments i cintres 

Execució de les obres  

Abans d’iniciar la seva realització el Contractista presentarà a la Direcció Tècnica un 

plànol detallat de tots els elements que han de constituir la cintra a fi d’ésser aprovada. 

Mesura i abonament 

Les cintres i els apuntalaments no tindran abonament de cap tipus, donat que s’ha 

tingut en compte d’incloure dins dels encofrats que ho precisen la seva repercussió. 

 

3.37.  Edificis industrials realitzats amb elements prefabricats de formigó 

Descripció 

Es tracta de la construcció de naus industrials preferentment amb elements total o 

parcialment realitzats en un taller que un cop realitzats i preparats pel seu transport 

són portats a l’obra a on es col·loquen adequadament. 

Aquests sistemes tenen avantatges respecte del sistema de construcció tradicional “in 

situ” per que fa la rapidesa de la construcció també quant a millores dimensionals i 

d’acabat dels elements i sobretot per que fa la control dels materials que és molt més 

rigorós. 

Avui en dia i donats els avanç tècnics, pràcticament es pot arribar a prefabricar 

qualsevol cosa, però  en naus industrials la respectiva  i senzillesa  dels elements, els 

fa a més a més  molt competitius en el preu. 

Els elements principalment utilitzats són els pilars que solen ser quadrats  i tenen tot 

tipus d’accessoris com mènsules per suportar  jàsseres  o canals longitudinals, per 

l’encastament d’elements de tancament, o tenir pas de baixants  pel seu interior. 

També les sabates poden ser prefabricades. Les jàsseres de tot tipus i totes 

dimensions i geometries. Les plaques de coberta i de tancament, els jous 

d’arriostrament, els forjats de qualsevol tipologia. 

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Document Núm. 3. Plec de condicions  149 

Precaucions a tenir en compte 

Abans d’acceptar una estructura prefabricada cal exigir del fabricant tot tipus de 

càlculs i comprovar que aquests estan d’acord amb les normatives existents en 

l’actualitat a Espanya, no val a dir que com utilitzen  patents estrangeres fan els càlculs 

amb la Normativa de qualsevol altre país. 

També cal exigir al fabricant els corresponents controls de qualitat que regeix i escollir 

a poder ser un que tingui segell de garantia de qualsevol de les entitats Homologades 

per l’Administració. 

Cal exigir al fabricant un pla de transport a on s’especifiqui quan i amb quines 

condicions es farà aquest transport així com l’obtenció del permís del corresponent 

departament del Ministeri d’Obres Públiques per tal de poder-lo realitzar. 

El muntatge s’haurà de realitzar d’acord amb el especificat  pel fabricant i sempre 

dirigit per personal especialista i amb els mitjans  necessaris  i que permetin no 

introduir riscos pel personal. 

Si les peces tinguessin que quedar emmagatzemades a l’obra es farà de la manera 

indicada pel fabricant per tal de què no pateixin esforços pels que no han estat 

dimensionats. 

Mesura i abonament 

Els elements lineals com pilars, bigues, jàsseres, etc., s’abonaran  per metres lineals, 

els fonaments s’abonaran per unitats i els elements superficials com forjats i panells de 

façana es pagaran per metres quadrats. 

En el preu està inclòs en tots els casos, els materials i l’execució dels elements inclosa 

la part proporcional de repercussió dels motlles i altres elements necessaris; el 

transport a l’obra amb totes les càrregues i descàrregues necessàries. 

Únicament  queda fora d’aquest preu el muntatge  que s’abonarà per unitats total 

d’edifici construït mitjançant un preu apart i que a més de la maquinària precisa, inclou 

el personal qualificat i la resta de personal, així com els petits treballs i materials 

necessaris per a la correcta col·locació dels elements.  

 

3.38.  Baranes d’acer galvanitzat 

Definició 
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Són aquells elements que es col·loquen, per seguretat de vianants, sobre tot en els 

llocs que hi ha desnivells importants i que en aquest cas per aconseguir una major 

durabilitat, es realitzen en acer galvanitzat.  

Les mides, formes i dimensions, són les assenyalades en els plànols. 

Execució 

Per la correcta execució de la unitat d’obra, caldrà realitzar  el fonament, amb un dau 

de formigó de mides segons plànols, en el que s’ancorarà la placa d’ancoratge amb els 

cargols d’unió precisos i la forma especificada en els plànols i en aquesta placa es 

soldaran els muntats de la barana  i finalment es recobrirà també amb formigó la placa 

d’ancoratge. 

Mesura i abonament 

S’amidarà  i abonarà per (ml) metres lineals, realment col·locats i amidats en l’obra. 

En el preu està inclosa la barana, les plaques d’ancoratge i els daus de fonament, així 

com l’anivellació i correcte col·locació de la barana. 

 

3.39.  Condicions tècniques que hauran de complir les instal·lacions i 

equips 

3.39.1 Equips mecànics 

Generalitats 

Sempre que sigui possible s’instal·laran equips anàlegs, els components unitaris dels 

quals siguin intercanviables a fi i efecte de reduir el número de recanvis. 

Els equips mecànics hauran de ser fàcilment revisables i accessibles, per la qual cosa 

s’haurà de preveure l’espai necessari per a la seva reparació o substitució. 

Quan el pes unitari d’algun element ho precisi, es prepararan preventivament sistemes 

pel seu hissat i manejat. La naturalesa d’aquests elements auxiliars estarà 

proporcionada a la seva funció i a la freqüència de la mateixa. 

La instal·lació dels equips es farà de manera que s’evitin vibracions, trepidacions o 

sorolls. El nivell de sorolls en les sales de màquines i el de conjunt de la instal·lació no 

arribarà a convertir la zona en una àrea molesta, per la qual cosa, quan sigui 

necessari, s’haurà de preveure un aïllament acústic per a l’absorció d’aquells. 
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3.39.1.1 Òrgans de tancament i regulació de cabal en canonades i canals 

Generalitats 

La disposició dels òrgans de tancament i regulació de cabal haurà de ser de tal 

manera que el personal de manteniment pugui accedir fàcilment, i amb seguretat, al 

mecanisme d’accionament d’aquells. 

Les vàlvules i comportes accionades per servomotors elèctrics o pneumàtics portaran 

un equip de accionament manual per a obertura i tancament d’aquestes mateixes. 

Estaran dotades de dispositius limitadors i de seguretat. Si alguna vàlvula o comporta 

governada automàticament no portés equip d’accionament manual, per causa 

justificada i aprovada pel Director d’Obra, el Contractista subministrarà i muntarà dues 

unitats d’aïllament i una derivació dotada d’uns tercers per a la totalitat del cabal. Tots 

els òrgans de tancament i regulació portaran senyalització externa de la seva posició. 

 

3.39.1.1.1  Comportes de fuset 

El concursant indicarà en la seva oferta els materials d’engranatges, guies i fusets i 

marca de les comportes. Totes les comportes seran de primera qualitat, amb taules de 

xapa d'acer laminat i la seva corresponent estructura de suport, amb el fi d’aconseguir 

la màxima rigidesa possible. El lliscament es portarà a terme sobre guies metàl·liques, 

en les que s’assentarà l’element de tancament que serà de bronze o acer inoxidable, 

de manera tal que mai existeixi el contacte ferro-ferro. 

El gruix mínim de la xapa dels taulers serà de cinc mil·límetres (5 mm.). Les tiges i 

fustes tindran el diàmetre necessari perquè en les condicions més desfavorables 

d’accionament, la fletxa no excedeixi 1/1000 de la longitud. El marc serà d’acer 

inoxidable. 

Totes les parts metàl·liques es protegiran segons allò especificat en l’apartat 

corresponent. 

El concursant especificarà, justificant-ho, les comportes que hauran de ser 

motoritzades, encomanant-se que ho siguin aquelles en les quals el seu òrgan 

d’accionament està a una alçada superior a un metre (1 m.) i les que en instal·lacions 

importants té un accionament amb periodicitat constant. 

 

3.39.1.1.2  Vàlvules 

Les vàlvules seran de primera qualitat, construïdes en una sola peça i no presentarà 

pors, esquerdes o un altre tipus de defectes. Hauran de ser provades a una pressió 

doble de la de servei en la instal·lació. 
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El concursant raonarà el tipus, material característiques de totes les vàlvules a 

col·locar, i per a cada tipus de vàlvules s’especificaran, al menys, les següents 

característiques: 

- marca 

- sistema de tancament i obertura 

- sistema d’estanqueïtat 

- sistema d’acoblament a la canonada 

- pressió de servei i proves 

- en cas d’accionament mecanitzat: tipus, marca i característiques de 

l’accionament, temps de tancament, especificant tots els detalls que siguin 

necessaris per tal de aconseguir un total coneixement del sistema i dels 

materials que el constitueixen. 

 

El disseny de les vàlvules es tindrà en compte el cop d’ariet, especialment quan la 

pressió de treball sigui superior a tres quilograms per centímetre quadrat (3 kg/cm2.). 

Totes les brides de les vàlvules i, en general, de tots els elements, s’ajustaran a una 

normalització que, en principi, pot ser PN 10. Es disposaran les juntes de desmuntatge 

necessàries per a què qualsevol vàlvula pugui ser substituïda sense que sigui 

necessari tallar canonades, enderrocar ancoratges, etc. 

3.39.1.1.3 Vàlvules de comporta 

Les vàlvules de comporta hauran de ser de pas integral, amb tancament d’elements 

elàstic. L’estanquitat s’aconseguirà mitjançant juntes teòriques no admetent-se 

premsaestopes. 

Materials: cos i guarniment de bronze per a diàmetres menors de cinquanta 

mil·límetres (50 mm.) i cos de ferro fos i guarniment de bronze, per a diàmetres més 

grans de cinquanta mil·límetres (50 mm.). 

Construcció segons normes DIN. 

Extrems: roscats per a diàmetres inferiors a cinquanta mil·límetres (50 mm.) i 

embridats per diàmetres superiors. 

 

3.39.1.1.4  Vàlvules de retenció 

Seran de tipus clapeta oscil·lant. 

Quan la pressió de treball sigui superior a tres quilograms per centímetre quadrat (3 

kg/cm2) i el líquid a retenir sigui aigua residual, portarà contrapès per amortir el cop 

d’ariet. 
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Materials: cos i guarniment de bronze per a diàmetres menors de cinquanta 

mil·límetres (50 mm.) i cos de ferro fos i guarniment de bronze, per a diàmetres més 

grans. Construcció: segons normes DIN. 

Extrems: roscats per a diàmetres inferiors a cinquanta mil·límetres (50 mm.) embridats 

per a diàmetres superiors. 

La direcció del fluid haurà d’estar estampada en el cos de la bomba. 

 

3.39.1.1.5  Vàlvules de papallona 

Material:  ferro fos. 

Tancament :   de xapeta sobre elastòmer de cautxú. 

Construcció:   segons normes DIN. 

Extrems embridats. 

 

Es disposarà d’un mecanisme actuant, per a vàlvules superiors a tres-cents 

mil·límetres (300 mm) que connectarà directament amb l’eix. 

El concursant definirà el tipus d’accionament. En el cas de ser hidràulic, portarà 

dispositiu de visualització i senyalització, així com comandament d’emergència. En el 

cas de ser elèctric, portarà un desmultiplicador i un motoreductor amb limitador 

d’armadura mecànica. De la mateixa manera, aniran dotats d’un comandament manual 

d’emergència i senyalització visual de posició. 

Totes les vàlvules portaran un indicador de posició de disc.  

 

3.39.1.1.6  Vàlvules de bola 

Materials:  iguals que els especificats per les vàlvules de comporta. 

Construcció:   segons normes DIN. 

Extrems:  roscats per a diàmetres inferiors a cinquanta mil·límetres (50 

mm.)  embridats per a diàmetres superiors. 

 

La direcció del fluid haurà d’estar estampada en el cos de la bomba. 

 

3.39.1.1.7  Vàlvules de membrana 

Materials: cos de ferro fos, amb recobriment interior de goma i membrana 

de neoprè o similar. 

Construcció:   segons normes DIN. 
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Extrems:  embridats. 

 

El mecanisme haurà d’estar situat totalment a l’exterior de fluid. 

 

3.39.1.1.8  Vàlvules de peu 

Es situarà en l’aspiració de les bombes quan aquestes no treballin en càrrega. 

Els materials de construcció seran els mateixos que els de les vàlvules de retenció. 

 

3.39.1.1.9  Vàlvules telescòpiques 

L’accionament es portarà a terme amb fuset, accionat des d’una columna de maniobra. 

 

Materials: Columna de maniobra de fosa. Guies de lliscament de bronze. Cos de la 

vàlvula de ferro fos recobert de goma. Membrana de cautxú natural. 

 

Construcció:  Segons normes DIN. 

Extrems embridats. 

 

3.39.1.1.10 Vàlvules de tres vies 

Estaran accionades per servo motor elèctric. Quan no rebi cap senyal, la vàlvula 

estarà oberta en la direcció normal, quan es produeixi la recepció de la senyal 

elèctrica, la vàlvula canviarà de posició. 

La tija de la vàlvula es construirà d’acer inoxidable. El cos serà de fosa. 

La direcció del fluid haurà d’estar estampada en el cos de la vàlvula. 

 

3.39.1.2  Cintes transportadores 

L’estructura i els corrons d’acer laminat. 

Els corrons portadors i de tornada de la banda aniran muntats sobre bastidor, així com 

els mecanismes motriu i tensor. 

Es farà especial atenció al disseny dels tancaments laterals i caiguda frontal, que 

evitaran el vessat dels residus o llots dissecats. 

En el cas de cintes inclinades, aquestes seran sempre nervades. 

Tots els elements es protegiran d’acord amb les normes que s’especifiquen en 

l’apartat corresponent. 
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3.39.1.3  Reixes de desbast 

El gruix dels barrots de les reixes estarà comprés entre els següents valors: 

 

reixa de gruixuts: entre 12 i 50 mm. 

reixa de fins: entre 6 i 12 mm. 

 

Materials: reixa i pinta: acer inoxidable. Carro de neteja: acer laminat, amb un 

gruix mínim de la xapa de cinc mil·límetres (5 mm.). 

 

Protecció: la indicada en l’apartat corresponent. 

 

Tots els elements es disposaran per garantir una capacitat d’elevació no inferior a cinc-

cents quilograms per cada metre lineal de pinta rascadora (500 kg/m.). 

La pinta serà fàcilment bescanviable. 

El reductor estarà amidat per al funcionament de dotze (12) hores per dia amb cops 

bruscs. 

La màquina estarà dotada de limitador de parell i elements antirretornament. 

 

3.39.1.4  Grups motobombes 

Generalitats 

Totes les bombes hauran d’estar projectades per impulsar els líquids que 

correspongui, tant pel que fa als materials utilitzats en la seva fabricació com en 

l’adaptabilitat a les variacions de cabal que puguin existir. 

El concursant inclourà en la seva oferta les especificacions tècniques de cada bomba, 

incloent, com a mínim, les següents: 

 

- marca 

- capacitat 

- alçada total (TDH) 

- potència precisada per la bomba 

- rendiment 

- corba cabal-alçada i punt de treball 

- NPSH precisat en el punt de treball 

 

Les canonades de descàrrega portaran incorporades una connexió amb tap roscat per 

a la mesura de pressió. 
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En les bombes horitzontals també ho portaran les canonades d’aspiració. Quan les 

bombes siguin superiors a deu cavalls de vapor (10c.v.), s’inclouran manòmetres en 

les connexions esmentades. 

Es disposaran vàlvules de descàrrega de cada bomba per al seu aïllament, en cas de 

que quedi fora de servei. 

S’indicarà el tipus de coixinets adoptats i el sistema de lubricació previst, així com la 

màxima temperatura i el tipus de protecció i alarma previstos per a cada coixinet. 

Els coixinets es mesuraran per permetre una durada de cent mil (100.000) hores, en 

bombes d’utilització contínua i cinquanta- mil (50.000) hores, en bombes d’utilització 

intermitent. 

Els allotjaments dels coixinets seran estancs a la humitat i a les matèries estranyes. 

Les bombes es dissenyaran de manera que els coixinets siguin fàcilment accessibles 

per al seu manteniment i substitució. 

S’indicarà, en el seu cas, el cabal i qualitat de l’aigua de segellat i refrigeració dels 

premsaestopes. 

Les purgues de les bombes seran conduïdes al sistema de drenatge. 

El concursant especificarà el tipus i la qualitat dels materials utilitzats en la fabricació 

de les bombes (especialment els relatius a la seva carcassa, rodet, eix i anells 

d’estanqueïtat), tenint en compte el servei específic de cadascun i posant una especial 

atenció a la compatibilitat química i galvànica i a la prevenció d’erosions i corrosions. 

Els eixos estaran acuradament mecanitzats en tota la seva longitud, posant especial 

cura en l’acabat de les zones de suport. A més a més, estaran proveïts de camises en 

les zones de desgast. 

Cada conjunt de bomba i motor anirà proveït de argolles o bagues d’elevació fixats a 

ell, per tal de facilitar la seva instal·lació i funcionament. 

 

Bombes centrífugues 

Totes les bombes centrífugues es dissenyaran de manera que el punt nominal de 

funcionament sigui el corresponent a un cabal un deu per cent (10%) superior al 

previst en els càlculs, amb la mateixa pressió. 

Els materials dels diferents elements compliran les condicions següents:  

Carcassa: fosa nodular o altre material que proposi el concursant, 

justificant-lo degudament i que sigui acceptat pel Director d’Obra. 

Eix:    acer inoxidable. 

Rodets:  bronze o acer inoxidable. 

Tancament:  mecànic, llevat en aquells que trasbalsin sorres o líquids 

carregats amb partícules abrasives. 
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Les bombes es muntaran de manera tal que els acoblaments d’entrada i sortida del 

líquid impulsat no pateixin tensions produïdes per les canonades acoblades. 

Si una bomba requereix, com part del seu manteniment preventiu, la neteja i inspecció 

periòdica de l’interior de la carcassa, aquesta haurà de poder fer-se sense recórrer al 

desmuntatge del motor d’accionament ni de la mateixa carcassa. 

Totes les canonades d’impulsió disposaran de connexions amb vàlvula auxiliar i ràcord 

de tres a quatre polzades (3"-4") per possibilitar la mesura de pressió amb manòmetre. 

Totes les bombes centrífugues s’instal·laran amb l’aspiració sota la càrrega 

hidrostàtica adequada a fi d’evitar el desencebat i les vibracions. 

S’evitarà, també, i per aquest motiu, corbes tancades i disseny complexes en 

l’aspiració, que ha d’ésser el més simple i directa possible. 

Qualsevol bomba instal·lada en la planta disposarà de les vàlvules d’aïllament 

corresponents á més de les antirretornament que precisi. 

El funcionament de les bombes no superarà les mil cinc-centes revolucions per minut 

(1500 r.p.m.) en règim normal. Tan sols s’admetran velocitats superiors si no fos 

possible l’adquisició en el mercat. 

  

Cargols d’Arquímedes 

El material del cos serà, com a mínim, d’acer tipus A410. 

El gruix de les xapes helicoïdals serà, com a mínim, de sis mil·límetres (6 mm.) si el 

diàmetre és menor d’un metre (1 m.); de vuit mil·límetres (8 mm.) si el diàmetre és 

menor de cent setanta-cinc centímetres (1,75 m.); i de deu mil·límetres (10 mm.) si el 

diàmetre és més gran que cent setanta-cinc centímetres (1,75 m.). El gruix del tub 

central serà, com a mínim, igual o més gran que el de les hèlixs. 

El concursant explicarà amb tot detall el sistema de lubricació del coixinet inferior del 

suport i dels altres suports de cargol. La fletxa del cargol en càrrega no superarà una 

mil·lèsima part (1/1000) de la longitud. 

La màquina anirà dotada d’elements antirretornament degudament mesurat. 

El mesurador ha de mesurar-se per condicions de funcionament continu, cops bruscs i 

gran inèrcia. El número d’hores de treball serà superior a cent-mil hores (100.000 h.) i 

el factor de servei serà superior a dos (2). El motor s’adequarà el més estrictament 

possible al consum màxim. 

El dispositiu d’arracada ha de possibilitar la posta en marxa en dos (2) esglaons per a 

potències menors de cent cavalls de vapor (100 c.v.) i de tres (3) per a potències 

superiors. 

Les soldadures es realitzaran amb elèctrode bàsic, amb previ treball adequat de les 

vores de les xapes. El control radiogràfic serà condició bàsica. 
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L’acoblament motor-reductor, no serà directe. 

L’acoblament reductor-eix de bombes es realitzarà mitjançant elements elàstics de la 

millor qualitat i mesurament per als cops més grossos que pugui rebre. 

La banda d’ancoratge tindrà un pes mínim igual a la meitat del pes total de la màquina. 

La sala de motors i reductors anirà dotada de pont-grua si la potència unitària és 

menor de setanta-cinc cavalls de vapor (75 C.V.) i de ternal motoritzat si és inferior.  

 

Bombes de fangs i escumes 

Els materials i qualitat seran semblants als especificats en l’apartat corresponent a les 

bombes centrífugues. 

El rodet serà tipus vòrtex o obert 

El pas lliure de la bomba serà superior a vuitanta mil·límetres (80 mm.). 

Les bombes volumètriques de cargol salomònic no superaran les dues-centes 

cinquanta revolucions per minut (259 r.p.m.) i el seu rotor serà d’acer inoxidable amb 

tractament enduridor superficial. 

 

Bombes de sorra 

Els materials i qualitats seran els següents: 

 

Cos i rodet:   Material resistent a l’abrasió, justificat pel concursant. 

Eix:   Acer inoxidable. 

Tancament:   Mecànic. 

Rodet:   Tipus vèrtex o obert, pas lliure superior a vuitanta mil·límetres 

(80 mm.) 

Acoblament:  Plàstic. 

 

Bombes dosificadores 

Seran preferentment del tipus pistó i de membrana. Si el concursant oferta altre tipus 

de bombes, justificarà la seva decisió. 

Hauran de portar vàlvules de retenció i aïllament en la impulsió i un filtre en l’aspiració 

per tal d’evitar obstruccions. 

Seran de cabal variable, amb la possibilitat de poder regular la dosificació en marxa o 

aturades. 
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3.39.1.5  Bufadors i compressors 

L’ofertant inclourà en la seva oferta l’especificació tècnica de cada màquina, indicant el 

fabricant, materials, sistema de refrigeració i quantes característiques ajudin a definir-

la. 

El nivell de soroll no ultrapassarà els vuitanta decibels (80 dB) si la màquina s’instal·la 

en local on existeixen altres màquines que precisin accés freqüent per part del 

personal d’operació i manteniment. 

S’assegurarà, en qualsevol cas, un aïllament adequat de l’edifici que allotja les 

màquines, a fi d’evitar la transmissió de sorolls i vibracions a l’exterior, així com de 

garantir el compliment de les normes de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo”. 

En aquests mateix sentit, hauran de disposar-se els oportuns silenciadors, 

acoblaments elàstics i quants altres elements fossin oportuns a fi de disminuir al 

màxim l’esmentà nivell de soroll. 

Es disposaran, per altra banda, els sistemes de filtració d’aire adequats que assegurin 

un òptim funcionament de les màquines. 

Les instal·lacions i canonades, la temperatura de les quals ultrapassa les temperatures 

admeses en l’esmentada “Ordenanza”, es disposaran calorifugades o de tal forma que 

evitin els accidents o cremades per contacte involuntari dels operaris. 

Corre a càrrec del Contractista assegurar que la temperatura ambient màxim de la sala 

de màquines no superarà en tres graus centígrads (3ºC) la temperatura exterior en 

estiu, així com disposar el termòmetre d’ambient per tal de comprovar-ho. 

Les màquines instal·lades comprimint gas contra una xarxa comuna, disposaran de les 

oportunes vàlvules d’aïllament i antirretornament de la millor qualitat. 

S’assegurarà mitjançant els suports adequats i els elements elàstics corresponents, 

que les màquines no suporten tensions ni transmeten vibracions a les canonades. 

Es disposarà per a cada màquina l’oportuna connexió per a termòmetre i manòmetre, 

així com manòmetre fix ben visible des de l’exterior i indicador de la pressió de la xarxa 

principal. 

Les instal·lacions, la potència conjunta de les quals, superi els cent cavalls de vapor 

(100 C.V.) i la unitària ultrapassi els vint-i-cinc cavalls de vapor (25 C.V.) disposaran 

dels mecanismes d’elevació i moviment adequats.  

Hauran d’ésser pont-grua si la potència unitària és superior als setanta-cinc cavalls de 

vapor (75 C.V.) i el número de màquines més gran que dos (2). 
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Les màquines rotatives majors de vint-i-cinc cavalls de vapor (25 C.V.) no hauran 

d’ultrapassar les mil cinc-centes revolucions per minut (1500 r.p.m.), havent-se de 

justificar en cas contrari la inexistència d’aquestes en el mercat. 

Els motors hauran d’amidar-se per una potència superior al vint per cent (20%) de 

l’estimada com a consum màxim, tenint en compte l’elasticitat de la transmissió a l’eix 

de màquina. 

El Contractista exposarà acuradament, tant en la memòria com en les especificacions 

de màquines i pressupost, les característiques detallades dels equips, edificis i 

canonades, i instal·lacions, que han estat objecte dels paràgrafs anteriors, procurant 

desglossar al màxim les remeses. 

L’Administració exigirà, en qualsevol cas, a l’Adjudicatari la instal·lació dels elements 

accessoris que assegurin el compliment de les normes assenyalades abans, dins del 

preu del conjunt de la Instal·lació ofertada. 

Quan la utilització del fluid impulsat requereixi condicions que obliguin al seu assecat, 

s’especificarà clarament si aquest s’efectuarà mitjançant màquina frigorífica o 

d’absorció. 

En les assecadores d’absorció, el període mínim de regeneració serà de vuit (8) hores.  

 

3.39.1.6 Canonades 

L’estesa de les canonades es farà proveint-les del número necessari de suports, 

ancoratges, juntes de dilatació, etc.- que asseguri un funcionament sense vibracions. 

La fletxa màxima admissible en el centre del buit entra suports serà d’una mil·lèsima 

part (1/1000) de la longitud entre suports, mesurada amb la canonada en 

funcionament. 

No es col·locaran, en cap cas, canonades a nivell del terra ni a menys de cent noranta 

centímetres (1,9 m.) del sòl en llocs de pas, llevat en galeries on, degudament 

senyalitzada s’admetrà l’encreuament de canonades de manera que la seva generatriu 

inferior distarà del sòl una distància mínima de cent setanta centímetres (1,70 m.). 

La distància mínima de qualsevol generatriu a la base o els paraments no baixarà dels 

quinze centímetres (15 cm.). 

Només s’admetran canonades soterrades en casos especials amb aprovació prèvia 

per part del Director d’Obra. 

La disposició general de les canonades ha de permetre una operació i manteniment 

còmodes de cada màquina en particular i la instal·lació en general. 
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Les velocitats en les canonades d’aigua no han de passar d’un metre per segon (1 

m/s) per cada vint-i-cinc mil·límetres (25 mm.) de diàmetre, amb un màxim de dos 

metres i quaranta centímetres per segon (2,4 m/s). 

L’ofertant projectarà les canonades dels materials que estimi convenients, llevat que el 

PBE s’especifiqui material per a un servei determinat. 

 

Canonades de plom i coure 

Els materials compliran les exigències prescrites en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Canonades d’Abastament d’Aigua del M.O.P.U. aprovat el 

28 de juliol de 1974. 

 

Canonades d’altres materials no metàl·lics 

Les canonades de policlorur de vinil, P.V.C. i de polietilè hauran de complir, pel que fa 

a materials, fabricació, classificació, toleràncies i juntes, les exigències prescrites en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d’Abastament d’Aigua del 

M.O.P.U. aprovat el 28 de juliol de 1974. 

 

Protecció de canonades 

Per a la protecció anticorrosiva de les canonades es tindrà en compte els factors i 

recomanacions indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

a Canonades d’Abastament d’Aigua del M.O.P.U. aprovat el 28 de juliol de 1974. 

 

3.39.1.7  Cargoleria 

Tots els cargols que s’utilitzin en la instal·lació seran d’acer inoxidable. Les mesures i 

rosques estaran d’acord amb les normes DIN. 

 

3.39.1.8  Baranes, passarel·les i escales 

S’instal·laran baranes en les zones visitables, la solera de la qual quedarà un metre (1 

m.) per sobre del nivell del terreny o en aquelles que, trobant-se a nivell del terreny 

requereixen o en aquelles que, trobant-se a nivell del terreny requereixen protecció per 

causa de possibles accidents. 

Estaran construïdes en acer amb una alçada mínima de nou-cents mil·límetres (900 

mm.) i diàmetre superior a trenta mil·límetres (30 mm.). Les baranes hauran d’incloure 

plints o entornapeus, quedant el forat existent entre aquest i la barana protegir per una 
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barra horitzontal intermèdia. Es col·locaran suports cada metre i mig (1,5 m.) com 

màxim. 

S’instal·laran passarel·les en totes aquelles zones que per necessitat d’operació de la 

depuradora hagin de ser accessibles. 

Aquelles que es trobin sobre canals, seran de platines entrecreuades, construïdes en 

acer galvanitzat, alumini o material inoxidable. 

Les escales es construiran amb el número de graons i la inclinació suficient per 

permetre una còmoda utilització. L’amplada mínima, llevat imponderables, serà de 

seixanta centímetres (60 cm). El gruix dels graons serà, com a mínim, de sis 

mil·límetres (6 mm). 

Es prescriuen les escales d’esglaons en tots aquells casos en què s’hagin d’utilitzar 

per realitzar operacions o per pas de visites. 

En general, les escales d’esglaons, en tots aquells casos en que s’hagin d’utilitzar 

operacions normals o per pas de visites. 

En general, les escales portaran les seves corresponents baranes. 

 

Protecció anticorrosiva 

Com a norma general, tots els elements normalitzats (motors, reductors, suports, 

coixinets, etc.) hauran de pintar-se segons les normes del fabricant. 

Les parts mecanitzades hauran d’estar protegides amb vernís especial antioxidant. 

 

Preparació de superfícies 

Totes les superfícies que han d’anar pintades es prepararan adequadament abans de 

l’aplicació de qualsevol material. Es tindrà especial cura en eliminar el rovell, pols, 

escòries de soldadura i tots aquells contaminant que puguin espatllar la pintura. Abans 

de realitzar la neteja mecànica, s’eliminaran de totes les superfícies l’oli, greix i taques 

de guix. També es trauran totes les rebaves i esquitxades degudes a la soldadura. 

Particularment, es prendran precaucions per tal de prevenir la contaminació de les 

superfícies netes amb sals, àcids, bases o altres substàncies químiques corrosives 

abans d’aplicar la primera capa de pintura entre l’aplicació de les successives capes. 

El grau de preparació exigit a totes les superfícies metàl·liques serà el corresponent al 

raig de sorra segons el grau SA 2 2/1 de la SVENSK STANDARD SIS 055900, 

procedint-se posteriorment a la neteja de les superfícies per mitjà d’aspirador de pols, 

aire comprimit net i sec o raspall net. 

La protecció a aplicar a les diferents superfícies metàl·liques serà la següent: 

a) Parts submergides. 
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- Tres (3) capes de pintura negra epoxi bituminosa. Gruix total tres-centes 

micres (0,03 cm.). 

 

b) Parts de contacte intermitent amb aigua. 

- Una capa d’imprimació zenc epoxi de quaranta micres (0,004 cm.). 

- Una (1) capa de pintura negra epoxi bituminosa de cent micres (0,01 cm.). 

c) Parts sense contacte amb l’aigua. 

- Dues (2) capes d’imprimació mini plom al clorocautxú de vuitanta micres 

(0,008 cm.) de gruix total. 

- Una (1) capa d’esmalt al clorocautxú de setanta micres (0,007 cm.). 

 

Mai s’aplicarà la pintura quan les condicions climàtiques siguin adverses: pluja, alta 

humitat, raigs solars directes, etc. i, en particular, si es dóna algun dels casos 

següents: 

- Temperatura ambient per sota dels cinc graus centígrads (5ºC). 

- Si es preveu que la temperatura ambient per sobre de cinquanta graus 

centígrads (50ºC). 

- Humitat relativa superior al vuitanta-cinc per cent (85%). 

 

Com a norma general, les pintures d’imprimació hauran d’aplicar-se només amb brotxa 

o amb pistola sense aire. 

Cada capa haurà de deixar-se assecar durant el temps que s’indica en el full de les 

característiques del producte, abans d’aplicar la capa següent. 

Qualsevol capa de pintura que hagi estat exposada a condicions adverses abans del 

seu assecat, haurà de ser eliminada mitjançant rajada i es procedirà a l’aplicació d’una 

nova capa. 

L’interval entre l’aplicació de dues capes successives, no haurà d’ultrapassar l’indicat 

en el full de característiques del producte. Quan per qualsevol causa, l’interval pel 

repintat hagi estat ultrapassat i s’observi un grau excessiu de polimerització en la capa 

aplicada, s’haurà d’efectuar un raig lleuger sobre aquesta mateixa abans de procedir a 

l’aplicació de la capa següent. 

El gruix de la pel·lícula per a cada capa de pintura haurà de ser especificat pel 

Contractista en el Projecte de Construcció, essent estrictament observat durant 

l’execució.  

Sempre que no s’indiqui el contrari, es tractarà de gruixos de pel·lícula seca. Els colors 

dels diferents elements de la instal·lació seran definits pel Contractista, amb prèvia 

aprovació de la Direcció d’Obra, d’acord amb les normes UNE. 
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Durant l’aplicació de les pintures, s’obtindran les mides de seguretat adequades. La 

zona estarà suficientment ventilada i en ells apareixeran rètols de "NO FUMAR". Els 

aparells utilitzats no es desprendran espurnes. Els operaris hauran de portar guants, 

ulleres o caretes, si fos necessari, per evitar el contacte amb la pell de productes 

tòxics, així com la seva inhalació. 

 

Totes les superfícies que hagin de ser pintades, seran inspeccionades abans i després 

de realitzar el treball per un tècnic facultatiu designat pel Director d’Obra. 

El contractista presentarà a la Direcció d’obra un pla de les diferents etapes de la 

preparació de superfícies i aplicació de les pintures, així com les proves i inspeccions 

que vagin a realitzar-se, que seran com a mínim les següents: 

- Mitjans utilitzats per a l’emmagatzematge, preparat de superfícies, barreja, 

aplicació i curat de les pintures. 

- Recepció de materials. 

- Inspecció de les superfícies abans de la seva preparació. 

- Inspecció de les superfícies després de la seva preparació. 

- Preparació i barreja de les pintures. 

- Aplicació de les capes 

- Característiques de la pintura, després de secada (picadures, butllofes, 

uniformitat de color, gruix, etc.). 

 

Els aparells necessaris per la inspecció de pintura estaran a càrrec del Contractista. 

Totes les superfícies metàl·liques haurà de ser protegides contra la corrosió, d’acord 

amb les especificacions anteriors, exceptuant les següents: 

- acers inoxidables 

- llautó, bronze. coure i metalls cromats 

- mecanismes d’interruptors 

- plaques de característiques 

- aïllaments  

- interiors d’equips en els que no s’especifiqui explícitament 

- canonades amb aïllament 
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3.39.2  Instal·lacions elèctriques 

3.39.2.1  Transformadors 

Seran trifàsics, amb debanats de coure, en bany d’oli, refrigeració natural, amb vàlvula 

per presa de mostres i borns per a la posta a terra del dipòsit. Portaran tots dipòsits 

d’expansió d’oli. 

Els transformadors seran de connexió triangle en alta i estrella en baixa, amb neutre 

accessible i aïllant, grup de connexió D i 11. 

La regulació serà alta tensió amb preses per a un dos i mig per cent, en més o menys 

(± 2,5%) i un cinc per cent, en més o en menys ( ± 5% ) mitjançant commutador 

manual en buit. 

El concursant indicarà en la seva oferta les característiques següents: 

- tensió primària 

- tensió secundària 

- tensió o curt circuit 

- pèrdua en buit 

- pèrdues totals en càrrega. 

 

En el Projecte de Construcció s’indicaran, a més a més, les següents característiques: 

- escalfament màxim en bobinats amb quaranta-dos graus centígrads (42ºC.) de 

temperatura ambient 

- corbes de rendiment. 

 

Fins a una potència de cent (100 kVA), inclusivament, seran per a servei exterior, amb 

ganxos per penjar sobre perfil en U de vuitanta mil·límetres (80 mm.), amb una 

separació màxima interior entre ganxos de cinc-cents cinquanta mil·límetres (550 

mm.). 

Els de potència superior a cent (100 kVA), seran per a servei interior, proveïts de rodes 

desmuntables i orientables en dues direccions, portaran, també, relè de protecció 

Bucholz de dos flotadors per a alarma i ruptura. 

El número de transformadors serà de dos (2) si la potència punta de consum és 

inferior a sis-cents trenta (630 kVA) i de tres (3) si supera aquesta xifra. En el primer 

cas, la potència conjunta serà el doble de la punta de consum i en el segon cas un 

cinquanta per cent (50%) més gran. La línia es mesurarà per a un cinquanta per cent 

(50%) més de potència conjunta dels transformadors instal·lats. 
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3.39.2.2  Electromotors 

Les característiques seran, en general, les següents: 

- tipus: gàbia 

- tensió: 380/640 Hz 

- freqüència: 50 Hz 

- aïllament: classe F 

- ambient : exterior. Temperatura ambient de quaranta graus centígrads 

(40ºC.) 

- carcassa i ventilador: proveïts de pintura anticorrosiva 

- protecció: completament tancats. Classe IP 55, a excepció dels situats en 

zones de la planta en les que puguin existir gasos explosius, en els quals 

haurà de complir-se les exigències del Reglament Electrònica per a Baixa 

Tensió, Instrucció MI BT 026. 

- Connexió de debanat: en estrella 

- Caixa de connexions: els terminals debanats aniran reunits en una caixa de 

connexions 

- Rotació: només en un sentit, perfectament marcat en la carcassa 

- Arrencament: directe o estrella – triangle. 

 

Aquestes característiques només podran ser obviades en el cas de motors 

d’accionament especials, degudament justificades. 

Els motors amb potència superior a cent cavalls de vapor (100 C.V.) portaran elements 

de calefacció que es connectaran i desconnectaran automàticament al parar-se i 

enxegar-se el motor. Així mateix, portaran elements per a la mesura amb dispositius 

d’alarma per màxima de la temperatura de rodaments. 

Tots els motors es podran operar des del seu emplaçament des del quadre receptor i 

des del quadre de control, on hi haurà un selector de maniobra i un amperímetres. Els 

motors de potència igual o inferior a vint-i-cinc quilovat (25 kW) no necessitaran 

amperímetres. Tots els amperímetres portaran sobre la seva escala un traç vermell, 

corresponent al valor de la intensitat nominal del motor. 

Els motors de potència superior a vint-i-cinc quilovat (25 kW) disposaran de 

comptadors d’hores.  
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3.39.2.3  Disjuntors d’alta tensió 

La protecció dels transformadors per a interior es farà mitjançant interruptors 

automàtics proveïts de relès tèrmics per a protecció contra sobrecàrregues i talls de 

circuits. Seran tripolars amb comandament, senyalització i enclavaments. 

Podran ser operats des del seu emplaçament on hi haurà un col·lector de maniobra o 

des del quadre de control. 

S’instal·larà després un seleccionador d’obertura manual en buit. 

En el centre on hagin d’anar instal·lats, es preveuran les suficients cel·les lliures per 

poder instal·lar un pou transformador en paral·lel amb el que ja existeix. 

Els transformadors per a exteriors es protegiran contra sobre-intensitats mitjançant 

curtcircuits fusibles de gran poder de ruptura. 

Tant els transformadors d’interior com els d’exterior, es protegiran contra sobre-

tensions mitjançant descarregadors de sobre-tensió d’acció autovalvular. 

 

3.39.2.4  Quadre de baixa tensió 

El quadre de Baixa Tensió portarà les barres principals corresponents ales tres fases i 

la corresponent al neutre. Totes les barres aniran cobertes amb cinta de P.V.C. 

Seran accessibles tant pel davant com pel darrera deixant els espais lliures suficients 

per treure qualsevol element del seu interior. Serà estanc a possibles entrades d’aigua, 

havent-se de condicionar les sortides de cables amb aquest fi. Disposarà de 

resistències calefactors regulades mitjançant termòstats. 

Disposarà de les obertures necessàries per tal de mantenir una ventilació natural 

suficient. 

Tots els transformadors d’intensitat portaran enrotllaments amb aïllament classe B. 

Tots els instruments de mesura seran de tipus robust preferentment amb bisell 

quadrat. 

Estarà format l’embarrat de tres-cents vuitanta volts (380 V) i les entrades i sortides 

d’ell mateix i serà de xapa d’acer, recoberta en el seu interior per una pintura 

anticorrosiva i en el seu exterior per tres (3) capes de pintura de color que aprovi 

l’Administració. 

La barra del neutre tindrà la mateixa secció de les fases i cada circuit una connexió 

cargolada independentment al neutre principal. 

Les sortides per a motors constaran de seccionador, comptadors, relés de protecció i 

fusibles. Cada sortida anirà col·locada en un armari independent de porta amb 

frontissa o en un calaix d’extracció horitzontal, en ambdós casos accessibles des del 

front del quadre. 
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Els motors amb potència igual o superior a divuit quilovat (18 kW) aniran equipats amb 

desconnectadors (en càrrega) fusibles tripolars, accionables des de l’exterior del 

quadre. 

Al davant de cada armari o calaix es disposarà de senyalització de les posicions 

"obert" o "tancat" del contactor. 

Les sortides d’alimentació a quadres auxiliars (com ponts-grua i enllumenat), als 

circuits de comandament i control d’altres quadres, el plafó de control del procés i 

qualsevol altre diferent de les anteriors que pugui existir, estaran formades per 

interruptors fusibles i senyalització de "en servei” i no serà necessària la seva 

col·locació en armaris o calaixos independents. 

Es disposarà de voltímetres de barres. 

L’alimentació al quadre es farà mitjançant interruptor amb comandament manual amb 

senyalització de les posicions "obert” o "tancat" en el front. 

 

El quadre es disposarà d’espai suficient per a armaris o calaixos de potència inferior a 

divuit quilovat (18 kW) i per a sortides d’alimentació de reserva en número equivalent 

al vint-i-cinc per cent del total.  

 

3.39.2.5  Cables de potència i control i safates de cables 

No s’utilitzaran cables d’aïllament de paper impregnat, ni cables sense beina 

protectora en conduccions subterrànies de terra. Les seccions mínimes seran: 

 - cables de potència: 2,5 mm2. 

 - cables de senyalització i control: 1,5 mm. 

 - la tensió d’aïllament serà 0,6/1 kV 

  

Es disposaran conduccions separades per a les diferents tensions i per als cables de 

control. 

Les safates seran resistents als agents ambientals i aniran proveïdes de tapa del 

mateix material en els camins exteriors. Els cables d’alta tensió (si n’hi ha) aniran 

fermament subjectes a elles. 

Les sortides de cable de l’edifici es faran en galeria, sota tub, o de qualsevol altra 

manera que pugui garantir una ordenació i separació adequada dels cables i la 

impossibilitat d’entrada d’aigua o terra en l’edifici. 

En cap cas es permetran tres (3) capes de cables en conduccions de terra, ni dues (2) 

en safates. Tampoc podran situar-se dues (2) conduccions de terra en vertical. 
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Si no hi ha raons tècniques de disposició o espai que ho impedeixin, poden estudiar-se 

solucions d’embarrat. 

 

3.39.2.6  Proteccions i enclavaments 

Els alternadors portaran protecció contra sobre-intensitat, diferencial, potència inversa, 

pèrdua de camp inductor i defectes a terra. 

Els transformadors portaran protecció contra sobre-intensitat Bucholz amb dues 

posicions: alarma i ruptura. Les proteccions actuaran sobre el disjuntor d’alta. 

Els motors aniran dotats de les següents proteccions: 

- Motors de potència inferior a cent cavalls de vapor (100 C.V.): protecció tèrmica 

o bovina de mínima. 

- Motors de potència superior a cent cavalls de vapor (100 

C.V.): protecció de sobre-intensitat, tèrmica, mínima tensió i desequilibris. 

  

Els circuits d’enllumenat i força de tots els edificis i zones exteriors portaran protecció 

diferencial amb sensibilitat de trenta miliampers (30 mA.). 

S’estudiaran i disposaran els enclavaments i proteccions no indicats en aquestes 

especificacions i que es considerin necessaris. 

 

3.39.2.7  Enllumenat i xarxa de força 

La xarxa d’enllumenat i força subministrarà energia als següents circuits: 

 - Circuits d’enllumenat de tots els espais interiors d’edificis i exteriors per tal de 

aconseguir els nivells d’il·luminació següents: 

 * carreteres i camins interiors: 10 lux. 

 * equips exteriors amb lectures o accionaments: 50 lux. 

 * interiors (equips): 150 lux. 

 * interiors (oficines i quadres de control): 300 lux. 

 

 - xarxa d’endolls monofàsics distribuïts tant en edificis com en instal·lacions exteriors 

per a calefacció, equips fixes d’escalfament d’aigua per a serveis i equips mòbils 

portàtils. 

 - xarxa d’endolls trifàsics distribuïts en instal·lacions exteriors per a equips portàtils de 

soldadura o altres aparells que requereixin energia elèctrica en presa trifàsica. 
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3.39.2.8  Enllumenat d’emergència 

Amb l’objecte de complir la reglamentació vigent i obtenir un estalvi d’energia, 

s’instal·larà un equip automàtic de compensació d’energia reactiva. 

Els valors a obtenir en el funcionament més desfavorable de la planta seran de (0,85) 

en força i (0,90) en enllumenat. 

Els equips de compensació per a força estaran col·locats en B.T. i inclouran un armari 

de control automàtic del factor de potència que regularà l’entrada i la sortida dels grups 

de compensació, en funció de la demanda. Per a enllumenat es podrà adoptar idèntic 

sistema o compensació individual. 

 

3.39.3 Control de procés 

Es projectarà i col·locarà una instrumentació de mesura, protecció i regulació 

adequada per al funcionament correcte i segur de les instal·lacions. Aquesta 

instrumentació es col·locarà localment en el diferents equips i remotament en la sala 

de control. El traçat dels plafons de la sala de control i la disposició dels diversos 

instruments quedarà sotmès a l’aprovació de l’Administració. Tots els instruments 

seran de tipus robust, amb tapes a prova de pols i humitat. Els transmissors de pressió 

diferencial estaran dotats de vàlvules d’aïllament del procés. 

Totes les lectures i la regulació es transmetran pneumàticament i/o elèctricament. Els 

tubs per a la transmissió pneumàtica seran de coure amb revestiment plàstic. El 

subministrament d’aire per al sistema de control està a càrrec d’un grup de 

compressors i equips auxiliars especificats més endavant.  

És important que qualsevol errada dels subministrament d’aire al sistema de control 

provoqui una alarma i indicació sonora i que tots els reguladors afectats per aquesta 

avaria en el subministrament d’aire romanguin en la posició que tenien en el moment 

de l’avaria.  

 

3.39.4  Sala de control 

La sala de control haurà de preparar-se per a l’acompliment de les funcions 

següents: 

a) Comprovació de la marxa normal de la instal·lació, amb l’ajut de diferents 

instruments, com indicadors i enregistradors de temperatura, pressió, 

conductivitat, cabal, voltatge, intensitat, potència, etc. 

b) Senyalització de les discrepàncies amb les condicions normals de marxa per 

mitjà d’alarmes acústiques i visuals. 
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c) Comandament remot de les vàlvules de regulació per mitjà de dispositius 

manuals/automàtics. 

d) Arrancada i aturada de tots els motors elèctrics, excepte els que depenen de 

quadres auxiliars. Senyalització de la marxa de motors elèctrics i alarmes 

acústiques i visuals de l’aturada d’aquests motors. 

 

El plafó de control constarà dels instruments de mesura, alarma acústiques i visuals, 

comandaments i senyalitzacions necessaris per al compliment de les funcions 

descrites abans. 

En la part superior d’aquest plafó existirà un diagrama sinòptic del procés, en el que 

s’indiqui la posició de tots els instruments de mesura, vàlvules de regulació i 

senyalització de motors, amb indicació o comandament existents en el plafó. 

En els quadres per alarmes es disposarà d’un deu per cent (10%) de reserva. 

El plafó estarà construït en xapa acer amb acabat aprovat per l’Administració. L’accés 

a la seva part posterior estarà tancat per una porta amb clau.  

 

3.39.5  Motors bombes 

Característiques 

3.39.5.1  Espai de connexió i estancament 

La connexió entra el cable del motor pròpiament dit té lloc en un espai de connexions 

estancades separat per part dels motors majors. Això proporciona una seguretat doble 

contra la penetració d'aigua en el motor en cas de què es produeixin danys en el 

cable. 

El pas està adaptat a las dimensions Standard dels cables. En les bombes de gran 

tamany el cable surt per un costat, amb el que disminueixen els perills de trencaments 

i es facilita el muntatge. El cable està subjecte en el punt d'entrada. 

 

3.39.5.2  Motor asíncron en curt circuit 

L'estator està executat segons la classe d'aïllament F, el qual implica una temperatura 

de treball màxima de 155ºC. Amb una temperatura ambient de 40ºC. es permet un 

increment de 100ºC. d'acord amb les Normes ICE. 

Gràcies al sistema de refrigeració incorporat en totes les bombes de tamany gran 

l’incrementi de temperatura puja solament a 80ºC. Això significa que la longevitat del 

motor augmenta quasi quatre vegades més. 
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3.39.5.3  Sistema de refrigeració incorporat 

Entre el costat superior i la carcassa de bomba, existeix una petita separació. Per tant 

el líquid que circula pel sistema de refrigeració no conté impureses de gran tamany. 

Aquest interstici fa també que pràcticament sigui el mateix líquid el que circula 

contínuament, refredant-se en la secció hidràulica.  

Gràcies a la major pressió a l'entrada del sistema de refrigeració i la menor a la sortida, 

la circulació del líquid és extremadament efectiva. 

El sistema de refrigeració fa que la bomba pugui treballar contínuament a plena 

càrrega, independent de si el motor elèctric està sobre la superfície de l'aigua o 

submergit, en les operacions de bombeig especials en les que sigui necessari aplicar 

refrigeració externa, la camisa refrigerant pot desviar-se de la carcassa i acoblar-se a 

un sistema com a mitjà de refrigeració exterior. Pels models petits 

caldran solament aletes de refredament. 

 

3.39.5.4  Juntes mecàniques dobles 

Totes aquestes bombes tenen juntes mecàniques planes que treballen separadament 

en una cambra d'oli. L’estanquitat entra el motor sec i la secció hidràulica és molt 

important per impedir filtracions. Aquesta és la raó per la que les juntes mecàniques 

tinguin un acurat disseny. 

Les juntes mecàniques han d'obligar que la distància entre el rodament inferior i 

l'impulsor sigui molt reduïda. L'eix és més curt, eliminant-se amb ell pràcticament les 

flexions del mateix junt a les juntes. Aquestes són lubricades per l'oli de la càmera. Per 

tant, hi ha varis factors importants que cooperen per conferir a les juntes unes 

condicions de treball favorables. Això proporciona una gran seguretat operativa i llarga 

duració. 

 

3.39.5.5  Materials 

SIS DIN  

Peces de foneria en totes les  

versions excepte l'impulsor Foneria de ferro    140120 1691 GG 20 

 

Eix:      Acer inoxidable  142303 17440 X22DrNi 17 

 

Espàrrecs, femelles, i cargols: Acer inoxidable  142333 17440 X5CrNi 18/9 
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Nansa d'elevació:    Acer galvanitzat  141311 17100 St37 

 

Impulsor per la versió HS:   Foneria d'acer aliada amb crom   (HRC 60) 

 

Impulsor per la versió FP/FS/FJ: Foneria modular amb revestiment de metall 

dur en els llocs en què el desgast és major. 

140717 1693 GGG 42 

 

Fons de cargol:    Foneria d'acer per la versió  aliada amb crom  

(HRC 60) 

 

Anells tòrics:    Goma nitrílica 162630 (70ºIRH) qualitat 704 

 

Anell de desgast estacionari: Llautó o acer 145204 1705 Gz-Rg5 revestit de goma 

nitrílica 

 

Anell de desgast rotatiu:   Acer inoxidable  142333 17440 X5CrNi 18/9 

 

Peces de desgast per HS:  Acer amb revestiment de goma nitrílica (40º IRH) 

  

Peces desgast per FP/FS/FJ: Foneria d'acer amb aleació al  crom (HRC 60) 

 

Juntes mecàniques 

superior:     Grafit/metall dur (Widia) 

inferior:      Metall dur/metall dur (Widia/Widia) 

 

Protecció superficial: 

impulsor per les versions   Capa de pintura d’imprimació 

FP/FS/FJ/HS/LT i DP:  

Impulsor en les versions   Revestiment amb plàstic amídic, Rilsan 

MT i HT:  

 

Peces exteriors de la bomba   Una capa d’imprimació de PVC Epoxi i 

      Pintura de goma al clor, negra, per  sobre 
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3.39.5.6  Disseny de la bomba 

1. L'allotjament de la placa de borns és completament estanc respecte a l'exterior i al 

motor. 

 

2. Sistema de refrigeració 

El sistema de refrigeració permet a la 3152 treballar contínuament a la seva potència 

nominal, independentment de si el motor elèctric està a l'aire o submergit. Una part del 

líquid bombejat es fa passar per la camisa de refrigeració que envolta el motor, 

evacuant el calor generat per ell mateix. 

Quan sigui necessària una refrigeració i la carcassa de la bomba connectar la unitat 

a un sistema de refrigeració extern.  

Per evitar obstruccions el model tallant està construït sense camisa de refrigeració. 

 

3. Motors d'aïllament de classe F 

L'estator està aïllat d'acord amb classe F (155º C, 310º F). 

El motor està dissenyat per subministrar la seva capacitat nominal tolerant las 

variacions de 5% de la tensió nominal. 

Sense sobreescalfar el motor, poden permetre's les variacions de 10% de la tensió 

nominal, a condició que el motor no funcioni a plena càrrega. El motor està dissenyat 

per funcionar amb un desequilibri de la tensió fins al 2% entre fases. 

 

4. Rodaments 

Rodament superior: De una filera de boles. 

Rodament inferior: Doble filera de boles, de contacte angular. 

Els rodaments estan engreixats i no precisen ésser re-engreixats fins després de tres 

anys de funcionament continu. 

 

5. Dues juntes mecàniques planes que operen independentment una de l'altra separen 

el motor de la part de bomba. Els dos anells de la junta inferior estan fets de metall 

dur. La junta superior, que gira en bany d'oli, té un anell estacionari de metall dur i un 

anell rotatiu de grafit. 

 

6. L'eix comú de bomba/motor pot subministrar-se d'acer al carbònic o acer inoxidable. 

 

7. Peces anti-desgast 
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L'impulsor i el fons de la carcassa de la bomba estan equipats amb anells de desgast 

molt fàcils de canviar. 

No obstant, en la versió del model bàsic resistent a la abrasió HS, el difusor inferior, 

bescanviable, i l'impulsor estan fabricats d'un material especial molt resistent al 

desgast. 

 

8.  Secció de l'equip de bombeig del model tallant. A diferència dels demés models, en 

aquesta bomba l'impulsor és de tipus obert, és a dir, absent de disc de recobriment. 

Consta d'un àlab en forma de S fixat sobre un cub curt. Perquè les fibres llargues no 

quedin atrapades, sinó que es dirigeixin a algun dels tres costats situats a la perifèria 

del fons del cargol de l'impulsor, l'àlab està prolongat, en forma punxeguda, per fora 

del fons del cargol. Així mateix, per evitar que les fibres llargues s'enrotllin al voltant de 

la part descoberta del cub existeixen tres readeras a la part alta del cargol, 

immediatament sobre l'impulsor. 

Tant al fons de la carcassa de la bomba com l'impulsor estan fabricats d'un material 

especial molt resistent al desgast.  

 

Per tant, no es precisen anells de desgast. 

 

3.39.5.7  Bombes submergibles 

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  - CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS 

   - MATERIALS 

 

Les bombes submergibles hauran d'estar especialment adaptades per a l'evacuació 

d'aigües de pluja: a més aigua bruta d'origen urbà o industrial amb partícules sòlides 

en suspensió. L'allotjament de l'estator caldrà que sigui immers en l'aigua. Les parts de 

foneria seran tractades amb imprimació epoxi i acabades amb un tractament al clor-

cautxú. 

La connexió de descàrrega serà fixa al fons del pou on s’acobla o desacobla la bomba 

automàticament mitjançant dos tubs guia de 3/4". D'aquesta manera no cal que ningú 

hagi de baixar al pou on és instal·lada. 

La bomba tant pot operar total com parcialment submergida. Cada bomba serà 

provada d'acord amb la Norma ISO 2548.   
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3.40.  Enllumenat 

Definició 

Les obres a realitzar en el present Projecte  consisteixen en les d’enllumenat públic. 

Apart  les especificacions concretes que conté aquest Plec l’Obra vindrà definida per la 

col·locació de Plànols que acompanyarà, els càlculs elèctrics i lumínics i el 

corresponent Estat d’amidaments i Pressupost 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Condicions Facultatives  prevaleix el 

previst en aquestes últimes. El que s’ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en 

els Plànols, o a l’inrevés, haurà de ser executat com si fos exposat en ambdós 

documents, sempre i quan, a judici del Director d’Obra, quedi suficientment definida la 

unitat d’obra i hi hagi preu en el Pressupost. 

La Propietat nomenarà a un Director d’Obra, les funcions del qual, en ordre a direcció, 

control i vigilància, seran les següents: 

- Garantir que les obres s’executin ajustades al Projecte aprovat o a les 

modificacions degudament autoritzades i exigir al Contractista el compliment de 

les condicions contractuals. 

 

- Definir aquelles condicions tècniques que el Plec de Condicions corresponent, 

deixa a la seva decisió. 

- Resoldre les  qüestions tècniques que sorgeixin quan a  interpretació de 

plànols, condicions de materials i l’execució d’unitats d’obra, sempre que no es 

modifiquin les condicions del Contracte. 

- Estudiar  les incidències o problemes  plantejats en l’obra que impedeixin el 

normal desenvolupament del compliment del Contracte, o aconsellin  la seva 

modificació, tramitant en aquest cas  les propostes corresponents. 

- Assumir  personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o 

gravetat la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, 

per les quals el Contractista  haurà de posar a la seva disposició el personal i 

material de l’obra. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme el que s’ha disposat en 

els documents del Contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitives i redactar  la liquidació de 

les obres conforme a les normes legals establertes. 

- El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director d’Obra pel normal 

compliment de les funcions recomanades a aquest. 
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Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una 

persona que assumeixi la direcció a tots els efectes que es requereixin durant 

l’execució de les obres. L’esmenta’t representant no podrà absentar-se sense haver-ho 

posat en coneixement del Director d’Obra. 

La propietat podrà exigir que el Contractista designi per estar al front de les obres, un 

facultatiu, amb autoritat i titulació suficient per executar les ordres del Director d’obra. 

 

Descripció dels treballs 

3.40.1 Excavació en rases i pous 

Es realitzarà tal com indiquen els  altres articles d’aquest Plec. 

 

3.40.2 Lluminàries 

El Projecte s’ha realitzat amb les lluminàries indicades en els plànols i Memòria. 

Pel que fa las assaigs de les lluminàries tenim: 

- Assaig de la tensió de ruptura. 

 

La mesura es farà sobre superfície anonitzada exempta de grassa, vernís o 

qualsevol altre tractament. 

Per això s’utilitzarà un generador capaç de donar tensions regulables variables 

de 0 a 1000 V. amb una sensibilitat de lectura 10 V. alimentat per un corrent de 

50 Hz. Els elèctrodes de l’aparell estaran construïts per boles de metall 

polimentat de 8 mm., de diàmetre que es recolzaran sobre la superfície a 

assajar amb una força compresa entre 50 i 1000 grs. 

Els elèctrodes es recolzaran a uns centímetres l’un de l’altre en una plana de la 

superfícies a assajar, amb una curvatura de radi superior a 5 mm. i a la mateixa 

distància de qualsevol aresta viva. 

En peces petites es podrà fer l’assaig en l’eix major però amb la condició que 

els elèctrodes estiguin al menys a 1 mm. d’una aresta viva. Es mesura la tensió 

aproximada de ruptura mitjançant un assaig ràpid. 

Es canvia de lloc els elèctrodes i es puja ràpidament la tensió fins a un 50% del 

valor trobat i després es va augmentant la tensió de 20 en 20 V., deixant fixa 

durant 20 segons en cada valor. La tensió de ruptura haurà de ser superior a 77 

V. 

 

- Assaig de la continuïtat de la capa d’alúmina. 
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Les peces que han d’assajar-se es desengreixaran curosament amb vapor d’un 

dissolvent volàtil. Sobre d’una part horitzontal es delimita una superfície d’1 cm. 

La superfície així delimitada es cobreix completament amb quatre gotes dels 

següent reactiu: 

            . Sulfat de coure cristal·litzat: 20 gr. 

            . Àcid clorhídric d’1,18: 20 ml. 

            . Aigua destil·lada:1000 ml. 

 

Aquest reactiu es deixa actuar durant 5 minuts a una temperatura de 20ºC. 

després de 5 minuts de contacte, la superfície assajada no ha d’estar 

ennegrida. Es tolerarà com a mínim un punt negre per cm2., de superfície 

sempre i quan el diàmetre de l’esmenta’t punt sigui més petit d’1 mm. 

 

- Assaig de la resistència a la corrosió. 

Aquest assaig es realitzarà en un recipient que per la seva capacitat permeti 

assajar la peça segons sigui el seu tamany. Aquesta estarà subjecte en les 

immersions i emersions  amb fils d’alumini exemptes de coure. 

 

Una vegada preparades les peces i desengreixades, seran sotmeses a 

immersions que han de durar mitja hora en una dissolució de clorur sòdic pur al 

3% en aigua destil·lada. 

La durada de l’assaig serà de 15 dies i la temperatura ha de ser de 20ºC. 

Una vegada assajada així, les peces podran presentar com a màxim una 

picadura per cm2. de superfície assajada. 

Aquestes picadures tindran un diàmetre menor d’1,00 mm.  

No es tindran en compte les que apareguin  en les arestes vives. 

 

- Assaig del picat de les pel·lícules adòniques: 

Es realitzarà amb un colorant i es deixarà reposar. 

Aquest colorant  ha de deixar-se i es retirarà amb aigua sabonosa sense afectar  

la capa d’anoditzat. 

 

- Poder reflectant del reflector  i qualitats fotomètriques de la lluminària: 

Ambdues característiques de la lluminària quedaran determinades mitjançant 

els assaigs que s’hauran de realitzar per a obtenir les corbes fotomètriques que 

hauran de ser avalades per una entitat oficial. 
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Aquests assaigs els realitzarà el subministrador amb un lluminària, tipus, 

representant aquesta  la sèrie de fabricació considerada. 

 

- Altres verificacions: 

Es realitzaran mitjançant proves efectuades en obra, d’estanqueïtat de la 

lluminària contra l’aigua de pluja, protecció contra la pols, resistència i  les 

temperatures donades en la pràctica i resistència al tancament. 

Igualment formarà part dels assajos visuals  la comoditat d’emprament i la 

robustesa de la lluminària, així com la qualitat  i subjecció  o regulació del 

portallàntia i aïllament elèctric contra possibles contactes fortuïts de les parts en 

tensió amb l’armadura. 

 

3.40.3  Equips d’encesa 

L’equip d’encesa  per a llum de 125 W., constarà de: 

- Reactància de 125 W de 2 nivells 

- Condensador 10 F – 220 V. 

- Placa connexionat i protecció 230 V amb fusibles  i borns 

- Cablejat interior amb cable de Cu d’1x1,5 mm2. 

L’equip d’encesa per a llum de 250 W constarà de: 

- Reactància a 250 W de 2 nivells 

- Cablejat interior amb cable de Cu d’1x1,5 mm2. 

 

Les reactàncies han de satisfer les següents exigències: 

- Ser  d’execució estanca. 

- Portar una inscripció a on s’indiqui el nom o marca del fabricant, número de 

catàleg, tensió nominal en volts, intensitat nominal en Ampers, freqüència 

nominal en Hertzis, esquema de connexions, factor de potència, potències 

nominals i tipus de llum a què va destinada  la reactància. 

- L’aïllament entre debanat i nucli,  i entre debanat i coberta  metàl·lica exterior, 

serà com a mínim de dos megaohms  i resistència durant un minut una tensió 

de prova de 2000 V a freqüència industrial. 

- Assajant la reactància a una tensió superior en un 10% a la nominal i a 50 Hz., 

els escalfaments sobre l’ambient, de les diferents  parts no hauran de ser 

superiors als valors següents: 

                    Enrrotllament 70º 

                    Exterior 60º 
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                    Borns externs 40º 

- L’envolta’t de la reactància serà de ferro galvanitzat, i servirà d’apantallament 

metàl·lic i impedirà així induccions externs. 

 

Les  característiques generals de la reactància seran: 

                        . 2 nivells 

                        . Tensió d’alimentació 220 V. 

                        . Intensitat  màxima en c/c a 220 V --- 17,3 A 

                        . Factor de potència amb condensador de 18 F ---0,9 

 

3.40.4  L’assaig d’escalfament: 

S’assajaran amb una tensió superior en un 10% a la nominal o amb freqüència 

nominal, iniciant les proves quan s’arribi a les temperatures de règim. En les proves 

s’utilitzaran llànties que absorbeixin un corrent igual al nominal. 

La reactància es col·locarà en una capa construïda amb fusta contra-xapada de 15 

mm. de gruixària pintada de negre mate i col·locada sobre un suport metàl·lic. Durant 

l’assaig, la caixa estarà suspesa amb la tapa cara amunt. 

 

Les temperatures hauran de mesurar-se en el cas dels Enrrotllaments, si és possible 

pel mètode de la variació de la resistència i tots els demés, es mesuraran amb aparells 

termo-electrònics. 

Les reactàncies hauran de funcionar normalment. 

Les llànties es col·loquen de forma tal, que ala calor que elles dissipen no contribueixi 

a l’escalfament de la reactància. 

L’assaig no ha de produir vessants de material de replenament o vernís. 

 

3.40.5  L’assaig d’estanqueïtat: 

Les característiques es provaran submergint-les en aigua durant 4 hores, les dues 

primeres amb la tensió i intensitat nominals i les altres dues, connectades. A l’acabat la 

prova, l’aïllament mínim entre debanat i nucli i entre debanat i caixa protectora exterior 

serà de megaohms. 

 

3.40.6 Protecció contra influències magnètiques: 

Aquesta prova es realitzarà funcionant normalment la reactància amb una llàntia. Una 

xapa d’acer d’1 cm. de gruixària, d’una longitud i amplada superior a la de la 
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reactància, s’acostarà i separarà successivament d’aquesta, fins a 1 cm., de la 

superfície. Durant aquesta operació es mesurarà  el corrent absorbit per la reactància 

a la tensió nominal. 

La variació del corrent ocasionat per la proximitat de la placa d’acer, no excedirà del 

2% del seu valor. 

 

3.40.7 Condensador 

Els condensadors hauran de satisfer les exigències següents: 

- Ser d’execució estanca. 

 

- Portar una inscripció a on s’indiqui el nom o marca del fabricant, número de 

catàleg, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers, capacitat nominal 

en microfarads i freqüència nominal en hertzs. 

 

- Tindran una capacitat de 10 F per a llànties de 125 W i de 18 F per a llànties de 

250 W. 

 

- L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà 

com a mínim de 2 megaohms i resistirà durant un minut una tensió de prova de 

220 V a una freqüència nominal. Absorbirà un corrent no inferior en més d’un 

5% no superior en més d’un 10% a la intensitat nominal. A les mateixes 

toleràncies estarà subjecte la capacitat nominal del condensador 

 

- Assaig d’estanqueïtat.-  

Els condensadors d’execució estanca, es submergiran en aigua durant 4 hores.  

Les dues primeres a la tensió nominal i les altres dues hores desconnectats. 

Després de la immersió, l’aïllament entre qualsevol dels borns i la coberta 

metàl·lica exterior, serà com a mínim de dos megaohms. 

 

- Assaig de sobretensió.- 

S’aplicarà entre els terminals del condensador durant 1 hora una tensió igual a 

2,15 vegades la tensió nominal en corrent contínua, mantenint la temperatura 

10ºC., sobre la de l’ambient. Després d’aquesta prova s’aplicarà durant 1 minut 

entre els terminals una tensió de valor 4,3 vegades la nominal. 
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- Assaig de duració.- 

Se sotmetrà al condensador durant 6 hores a una tensió igual a 2,15 vegades la 

nominal, mantenint la temperatura 10ºC., sobre de l’ambient. 

 

3.41.  Resta d’equip elèctric 

Els cables d’alimentació arriben a l’interior de la caixa tipus CAHORS o similars des 

del qual el neutre i la fase corresponent deriven cap a la placa de borns incorporada en 

la pròpia lluminària junt amb l’equip d’encesa. Els borns estaran correctament 

dimensionats des del punt de vista mecànic i elèctric. 

Suports 

D’acord amb la Norma MV 2.5.2., el braç haurà de suportar una càrrega vertical de 24 

kg. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Assaig de resistència mecànica 

- Resistència als esforços verticals 

- Resistència als esforços horitzontals 

- Resistència a la topada de cossos durs 

- Resistència a la topada de cossos tous 

- Resistència a la corrosió 

 

Tot això d’acord amb normes MV 2.5.5. 

 

Col·locació de suports 

Els braços es fixaran rígidament a les parets per mitjà d’una placa, solidària del braç, i 

de perns d’ancoratge. 

Els braços murals només es fixaran en aquelles parts de les construccions que ho 

permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, etc... Els perns superiors 

deixaran per sobre d’ells una alçada de construcció al menys igual a 50 cm.  (Norma 

MV 4.3.9.). 

 

Cables 

Tots els cables utilitzats compliran el vigent reglament Electrotècnic per a baixa tensió 

(B.O.E. 9 d’octubre de 1073, i en especial les MI BT 002, MI BT 003, MI BT 004, MI BT 

009. Així com l’article 9 i l’article 11 de l’esmenta’t Reglament. 
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Els cables hauran de tenir les característiques següents: 

- Elevada rigidesa dialèctica 

- Resistència a les sobrecàrregues  i els tallacircuits 

- Estabilitat absoluta a corrent contínua 

- Gran resistència mecànica sobretot a l’esqueixament 

- Absorció d’aigua pràcticament nul·la 

 

Resistència absoluta a agents químics 

- Estabilitat a l’envelliment 

- Baixa temperatura de fragilitat 

 

El conductor Cu de: 

- Resistivitat 0,01754 mm2./m a 20ºC. 

- Conductivitat 57 m./mm2. a 20ºC. 

 

L’aïllament haurà de complir: 

- Gran resistència d’aïllament 

- Petites pèrdues dielèctriques 

- Elevada tensió de perforació 

 

En el present Projecte s’adopta com a tipus de cable el de la casa ROQUE XV de les 

següents característiques: 

- Tensió nominal 0,6/1 kV S/UNE 21.119 

- Conductor de Cu S/UNE – 21.022 

- Aïllament XLPE S/UNE – 21.117 

- Coberta: PVC S/UNE – 21.117 color negre 

- Tipus: “SIN ARMAR” 

- Tensió de prova 4 kV. 

 

Pot adoptar-se qualsevol altre de característiques similars. 

 

Col·locació de cables 

Els cables s’instal·laran engrapats sobre els façanes mitjançant suports de cargol del 

tipus ARC o ARC-DPC de la casa CAHORS o similars. 
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En els passos de vials s’utilitzarà un cable portador d’acer i la línia subjecte a aquest 

cable portador mitjançant abraçaderes per a suspensió amb fiador independent del 

tipus AD de la casa CAHORS o similar. El diàmetre del cable serà de 10 mm. 

En els cantons es podrà emprar corbes de retorn per a angles dels tipus A, B o E de la 

casa CAHORS, o similar, d’acord amb les necessitats de cada cas. 

 

Pas subterrani de vials 

El cable que davalla per la façana estarà instal·lat a l’interior d’un tub metàl·lic d’alçada 

mínima respecte  el nivell del sòl de 2,50 m. El cable penetrarà sota la vorera a una 

fondària mínim de 60 cm. S’instal·larà sota tub de fibrociment diàmetre 100 sobre capa 

de sorra de 20 cm. de gruix i recobert d’una capa arqueta de registre de 60 x 60 cm. 

Aquest sistema es repetirà a l’altra vorera un cop s’hagi travessat el vial. 

Les travessades del vial seran normals a l’eix del mateix, el cable estarà instal·lat a 

l’interior d’un tub de fibrociment de diàmetre 100 i es col·locarà un altre tub igual amb 

passacables per a recanvi. 

 

La fondària de la rasa serà de 80 cm. com a mínim la seva amplada dependrà en cada 

cas, segons el nombre de serveis que passin per ella. 

S’estendrà una capa de formigó de 250 kp/cm2., i una gruixària de 25 cm. en el que hi 

aniran empotrats els tubs de fibrociment. Es procedirà després al replenat de la rasa i 

a la seva compactació. No es permetrà l’estesa de capes superiors a 30 cm. i la 

compactació serà exigida del98% del Proctor Modificat. Posteriorment haurà de refer-

se la pavimentació del vial de forma similar a l’existent abans de l’obertura de la rasa. 

 

3.41.1 Centres de comandament 

Els centres de comandament s’instal·laran junt amb les E.T. i d’aquestes en sortiran 

les línies de distribució de l’enllumenat públic. 

Els components bàsics de cada quadre seran: 

- Armari metàl·lic tipus intempèrie i de fibra. 

- Interruptor general. 

- Diferencial. 

- Contractors. 

- Talla circuits. 

- Rellotge. 

- Interruptors sector. 
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- Commutador. 

- Equip de mesura. 

 

Els armaris tindran l’aireació corresponent i la resistència de calefacció. 

Tot el material, instal·lació i connexionat complirà el vigent Reglament Electrotècnic per 

a Baixa Tensió. 

 

Assaigs de la instal·lació acabada 

Hauran de realitzar-se els següents amidaments i comprovacions: 

- Comprovació de les caigudes de tensió dels del centre de comandament als 

extrems de les diferents branques. 

- Amidaments de l’aïllament de la instal·lació. 

- Comprovació de les proteccions contra sobrecàrregues. 

- Comprovació de connexions. 

- Comprovació d’equilibri entre fases. 

- Mida del factor de potència. 

- Identificació de fase  i neutre 

- Amidaments d’il·luminacions i determinació del quocient d’uniformitat. 

- Comprovació de l’angle d’emissió del flux lluminós. 

 

A continuació s’indiquen les formes i mètodes per a realitzar aquestes comprovacions: 

 

Caigudes de tensió 

Amb tots els punts de llum connectats s’amidaran la tensió en l’escomesa del centre 

de comandament i en els extrems dels diversos ramals. Han de ser inferiors al 3% (MI 

BT 017  - 2.11.2.). 

 

Aïllament 

L’assaig d’aïllament es realitzarà per cada un dels conductors actius en relació amb el 

neutre posat a terra i entre conductors actius aïllats. L’amidament de l’aïllament  es pot 

efectuar amb ometre (Megger) o mitjançant  prova de tensió. 

Per aquest assaig es seguirà el que està exposat en la MI BT 017 – 2.8. 
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Proteccions 

S’ha de comprovar que la intensitat nominal dels diferents talls circuits, fusibles i 

disjuntors automàtics siguin igual o inferior al valor de la intensitat màxima admissible 

en el conductor protegit. 

 

Connexions 

S’ha de comprovar que les connexions dels conductors entre sí i amb els aparells i 

dispositius, siguin realitzades de forma correcta. 

 

Equilibri entre fases 

Es comprovarà que la connexió dels diferents punts de llum s’ha efectuat de forma que 

s’aconsegueixi el màxim d’equilibri possible entre fases, en el centre de comandament 

i ramals. Per això s’amidaran les intensitats de cadascuna de les fases amb tots els 

punts de llum connectats. 

 

Factor de potència 

S’amidarà en l’escomesa del centre de comandament en factor de potència de la 

instal·lació amb tots els punts de llum connectats. 

 

Identificació de fases 

S’haurà de comprovar que en el centre de comandament i en tots aquells punts en què 

es realitzin connexions, els conductors de les diferents fases i el neutre siguin 

fàcilment identificables. 

 

Mesura d’il·luminacions 

Aparells d’amidament: S’empraran luxòmetres constituïts per una cèl·lula fotoelèctrica i 

un galvanòmetre indicador, constituint dos elements separats, connectats 

elèctricament entre sí per mitjà d’un cable flexible. Els luxòmetres emprats hauran de 

tenir suficient precisió per a mesurar les il·luminacions que puguin produir-se en una 

via pública compreses quasi entre 0,3 i 70 lux. L’indicador tindrà, com a mínim dues 

escales que assoleixin com a màxim, fins a 20 i 100 lux respectivament, representant 

l’interval entre dues divisions consecutives  una il·luminació no superior a 0,2 lux per a 

l’escala més sensible i a 2 lux per l’altra escala. 
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Els luxòmetres haurà d’haver estat contrastat, com a màxim, un any i mig abans 

d’haver fet les mides. Essent normal en l’enllumenat de les vies públiques que 

quantitats apreciables de llum arribin a la superfície de la calçada amb angles 

d’incidència grans, és molt recomanable que siguin luxòmetres de tipus “Cosinus 

corregit”. 

Al utilitzar luxòmetres de “Cosinus corregit” evitarem tenir de multiplicar les lectures 

obtingudes pel factor  de correcció de color. 

L’armadura suport de la cèl·lula fotoelèctrica serà autonivelladora o estarà proveïda 

d’un nivell de bombolla per poder comprovar l’horitzontalitat de la cèl·lula. 

Com efectuar les amidaments: Per a realitzar els amidaments d’il·luminació en prendrà 

una zona de la calçada compresa entre dos punts de llum consecutius d’una mateixa 

banda. Es procurarà que la distància entre els punts de llum escollits sigui el més 

proper possible a la separació mitja. 

Es dividirà la zona en quadrats o rectangles de 2 o 3 metres de cantó, senyalant o 

numerant els punts de mesura en el centre de cada retícula. La il·luminació  horitzontal 

s’amidarà a raó de terra i mai a l’alçada superior de 20 cm. col3locant la cèl·lula 

fotoelèctrica en posició perfectament horitzontal. 

Els amidaments han de realitzar-se durant les hores de menys trànsit. Inclòs 

s’aconsella tancar el trànsit de la zona d’amidament. 

Es prendran les mesures necessàries per a què no s’interfereixi el llum procedent de 

les diferents lluminàries i per impedir que arribi a la zona d’amidament, el llum emès  

per fonts lluminoses foranies a la instal·lació, com poden ser anuncis lluminosos o 

aparadors il·luminats. 

Mentre durin les mesures d’il·luminacions, s’amidarà la tensió existent en el centre de 

comandament, que haurà de mantenir-se dintre dels límits de variació admesos per a 

la tensió nominal. No es realitzaran aquestes mesures fins després d’haver 

transcorregut les 100 primeres hores d’utilització de les llànties. 

Resultats: Els valors obtinguts en els amidaments o en el cas dels corregits mitjançant 

els factors oportuns, es multiplicaran pel factor de conservació i s’indicaran en un 

plànol de la zona a escala 1:200 el qual s’inclourà com annex a l’acta de proves, 

degudament firmat pel Director d’Obra i el Contractista. 

En l’esmentat annex s’indicarà la tensió existent en el centre de comandament durant 

les mesures d’il·luminació E min., destacant la situació sobre el plànol. La mitja 

aritmètica de tots els valors ens donarà la il·luminació mitja horitzontal E med. El factor 

d’uniformitat de la Il·luminació vindrà donada per: 
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                                          E min 

                           Factor = ----------  

                                         E med 

 

Els valors obtinguts hauran de ser com a mínim els que s’exposen en aquest Projecte. 

Angle màxim d’emissió: amb l’objecte de comprovar l’angle màxim d’emissió del flux 

lluminós de les lluminàries, es connectarà una d’elles a la xarxa,  observant, amb el 

luxòmetre traslladat al llarg d’una línia paral·lela a l’eix de la calçada i que passa per la 

projecció de la lluminària sobre la via, el punt a partir dels qual no arriba el flux  

lluminós. L’angle màxim d’emissió del flux lluminós es determina en funció de la 

distància de l’esmentat punt a la projecció de la lluminària sobre la calçada i l’alçada 

del punt de llum. 

 

3.42.  Prescripcions tècniques a tenir en compte 

     ++ Disposicions referents a la Seguretat i Higiene en el treball. 

     ++ reglament Electrotècnic per a baixa tensió (B.O.E.) número 242 del 9/10/73. 

     ++ Normes MV 1965. 

 

Execució i control 

El Contractista-instal·lador no podrà començar l’execució de l’obra, sense abans no 

haver efectuat el replantejament de la xarxa, situació de punts de llum i encreuaments, 

i havent-hi donat la conformitat, el Director de l’Obra i els Serveis Tècnics de l’empresa 

subministradora de fluid. 

Les condicions d’execució i materials, tal com s’especifiquen en els paràgrafs 

anteriors, podran ser comprovades en qualsevol moment pel Director d’Obra, podent 

exigir a càrrec del Contractista-instal·lador els assaigs de laboratori, els “in situ” i 

certificats oficials sobre tots els elements i materials que consideri necessaris. 

No es redactarà acta de recepció provisional de l’obra, fins que no siguin superades 

les proves especificades en els apartats d’aquest Plec, degudament controlades pel 

Director d’Obra. 
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3.43.  Terra vegetal 

Definició 

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una 

fondària de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m.), i que reuneix bones 

condicions per a ser plantada o sembrada, abonada amb adobs orgànics. 

 

Condicions generals 

Tant per la plantació com pel sembrat, es fa necessària la preparació del sól de tal 

manera que l’arrel al germinar trobi un principi fàcil d’agafament i substàncies 

assimilables, i després la deguda protecció i l’escassa o nul·la competència per part 

d’altres plantes. 

El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per el qual s’ha de buscar sempre unes 

condicions òptimes pel seu desenvolupament. 

La dosificació granulomètrica de tota la terra serà la següent: 

 

Sorra 23   -   52% 

Llot 28   -   50% 

Argila 7   -   27% 

 

Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 

Pel que es refereix a la matèria orgànica, lla seva qualitat ha d’ésser igual o superior al 

cinc per cent (5%). El seu pH haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues 

dècimes a set (6,2 a 7), que és l’òptim per el desenvolupament de les bactèries i llots 

fertilitzants. 

La terra vegetal es fertilitzarà amb agregació de vint-i-cinc quilograms d’adob natural 

per metre cúbic (25 kgs/m3.), si aquesta operació pot fer-se abans de ser estesa la 

terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kgs/m2.) del mateix adob, soterrat 

convenientment. 

 

Mesura i abonament 

S’ajustarà a lo que prescriu l’article 3.75. “Estesa de terra vegetal fertilitzada”. 
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3.44. Adobs 

Definició 

S’entén per adob aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que 

s’afegeixi al sòl per tal d’aconseguir restituir els  elements necessaris per el bon 

desenvolupament de les plantes. 

S’ha de distingir els tres tipus d’adobs següents: 

- Adobs orgànics 

- Adobs minerals 

- Adobs químics 

 

Condicions generals 

Adob orgànic 

L’adob orgànic a utilitzar serà el de fems, el qual procedirà de les deixalles sòlides o 

líquides del bestiar barrejat irregularment amb els fens. 

Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació 

(anaeròbia = natural) amb una temperatura a l’interior del (munt) inferior a  quaranta-

cinc graus (45º) i superior  als vint-i-cinc graus (25º). Una vegada aconseguit 

l’anomenat “llard negre”, que tindrà l’aspecte d’una massa untosa, negre, humida i en 

la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà a la seva estesa sobre la 

terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta, per tal d’evitar que el fem perdi  

la seva riquesa en nitrogen. 

La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800kg/m3.). 

 

Adob mineral 

Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. 

Els principals seran: 

Nitrogen: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, 

cianamidas, amoníac i urea, i nitresulfat amònic. 

Fosforants: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat trifàsic, (Fosforita i apatita) i “Esdories 

Thomas”. 

Potàssics: Clor i sulfat potàssic, sals brutes (barreja de carnalita, kainita i silvinita) i 

cendres vegetals. 

Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
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Adob químic 

Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de 

matèries primes, com el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric  i eventualment 

àcids sulfúrics o carbònics  i sals de potassa. A la seva fabricació entren en joc unes 

reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants 

que participen. L’adob complex  utilitzat  haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats 

(40Ut.) fertilitzants. L’adob complex s’estendrà  als voltants de la  planta en una 

quantitat de 0,05 kg. per arbre i 0,025 kg. per arbust i mata. 

El Director Tècnic especificarà l’adob a utilitzar d’entre els  que s’han esmentat en 

funció de l’estat en què es trobin les terres a plantar o sembrar. 

 

Mesura i abonament 

Els adobs afegits  al terreny no seran d’abonament directe per considerar-se inclòs als 

corresponents preus unitaris de “Plantacions i sembrats”.   

 

3.45. Plantes 

Definició 

S’entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades 

en altre lloc, són arrancades d’aquest i plantades en el lloc de plantació. 

 

Condicions generals 

Procedència i selecció 

Les plantes  necessàries per portar amb elles les plantacions tindran que procedir de 

vivers acreditats i ubicats a zones  on els factors ecològics dels quals siguin semblants 

als de la zona on s’han d’executar les plantacions 

Cada una d’elles hauran de pertànyer a l’espècia botànica i varietat  escollida així com 

també haurà de tenir la sàvia i les mides que s’especifiquen en les Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

L’aspecte  i forma de cada planta han de ser els normals que corresponguin a cada 

espècie i que adquireixin al viver de procedència. 

En totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i el seu sistema radical, 

presentant ostensiblement aquest  mostres d’haver estat repicat en el viver. 

S’exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les 

plantes seran de la satisfacció de la Direcció d’Obra. 
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Condicions fitosanitàries: 

Es rebutgen totes aquelles plantes, que pateixin o presentin símptomes d’haver sofert 

alguna malaltia criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presentin ferides o 

desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de la falta de cura en 

la preparació del viver i el transport. 

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per 

altres en perfectes condicions fitosanitàries, estant al seu càrrec totes les despeses 

que aquestes reposicions causin. 

 

Preparació i transport 

Alhora de preparar les plantes al viver per ser transportades al lloc de plantació és 

fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencat als extrems  

d’aquestes suposa la desaparició dels sistemes de creixement. A més, si això passés, 

es produiria un desequilibri entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari 

restablir mitjançant una defoliació de les fulles  inferiors de la tija o si es tracta d’arbres 

grossos, una poda de les branques inferiors. 

La preparació per al trasplanti dels arbres  més gossos té d’haver estat executat 

aproximadament 1 any abans de la data de la plantació i de la manera següent: durant 

l’època de paralització del període vegetatiu s’excava una rasa en forma de corona 

circular  al voltant de l’arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que 

s’estenen  més enllà del diàmetre de l’esmentada corona  i forma una bossa coberta 

amb escaiola armada amb filferros. 

La fondària de la rasa tindrà que ser igual o lleugerament inferior a l’arrel principal i el 

seu diàmetre dependrà de la mida de l’arbre. 

El transport tindrà que efectuar-se el més ràpid possible i tindran que prendre totes les 

precaucions necessàries, per no malmetre cap de les parts de la planta. 

Les plantes amb arrel nua es transportaran envoltant les seves arrels amb molsa, 

palla, falguera, etc., i sobre totes aquestes matèries plàstic a fi d’evitar que el vent o 

insolació sequi excessivament les arrels. Si les condicions atmosfèriques o de 

transport són molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 

El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que 

diàriament pugui plantar-se i si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta 

que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, si no també part de 

les copes. Si el terreny no fos humit, es regarà a fi de mantenir-lo en les condicions 

adequades. 
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Per el transport de les plantes amb “test”, es disposaran de manera que els envasos 

quedin  fixes i suficientment separats, per què les plantes no pateixin deterioraments o 

trencades en les seves parts aèries.  

 

Mesura i abonament 

S’ajustarà  a lo que prescriu l’article 880. “Plantacions”. 

 

3.46.  Llavors 

Definició 

Es defineix com llavor l’embrió abans de germinar i desenvolupar-se donant lloc a una 

espècie vegetal de caràcter igual als del vegetal del qual procedeixen. 

 

Condicions generals 

Per assegurar-se de què les condicions intrínseques de les llavors són les adequades 

per la seva germinació, hauran de fer-se anàlisis previs segons el Reglament de 

l’Associació Internacional d’Assaig de Llavors que en el Hemisferi Nord estarà en vigor 

l’1 de juliol de l’any 1960 i portats a terme pel Servei Nacional de Llavors Forestals. 

En cas que aquest organisme no compti amb existències i procedís d’altres llocs es 

tindrà que conèixer la procedència de les llavors, sobre tot d’aquelles espècies que 

procedeixin d’àrees molt extenses donada l’existència de races o varietats l’aclimatació 

de la qual té gran importància en l’interior desenvolupament de les plantes. 

La recol·lecció de mostres s’efectuarà amb sonda tipus “Nobbe”. 

El grau de puresa admès serà, com a mínim,   del noranta per cent (90%). La potència 

germinativa admesa serà, al menys, del noranta-sis per cent (96%). 

Donat que en molts llistats de subministre de llavors apareix el valor real d’elles direm 

que, segons els percentatges (%) abans esmentats, el valor real no ha d’ésser  inferior 

al vuitanta-sis per cent (86%). 

No haurà de presentar  símptomes d’haver sofert malalties micrològiques  ni presentar 

atacs en el moment de sembrar de fongs, bactèries, insectes o altres animals. 

La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2.) podrà deduir-se  mitjançant la 

fórmula següent: 
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                                                                     n 

                                                        p = --------------- 

                                                               N.P.g.K. 

 

a on: 

 

     p = pes en kg. per m2. De llavor a utilitzar. 

     n = nombre de plantes a obtenir per m2. 

     N = nombre de llavors existents en i kg. 

     P = puresa en tant per 1. 

     g = potència germinativa en tant per 1. 

     K = coeficient depenent de l’espècie i característiques ecològiques i biològiques del   

     lloc en el qual l’efectuí la sembra. 

 

Aquest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1.00) segons els casos. 

 

Mesura i abonament 

S’ajustarà a lo que prescriu l’article 3.86. “Sembrats”. 

 

3.47.  Humus 

Definició 

S’anomena així el material utilitzat per a cobrir la llavor en el moment de la sembra. 

 

Condicions generals 

Haurà d’estar construït  per elements fertilitzats. La seva  textura ha de ser tal que eviti 

una ràpida dessecació de la llavor i del sòl. 

Estarà suficientment sec per evitar terrossos que perjudiquin la uniformitat de la 

distribució. 

 

Mesura i abonament 

L’humus no serà d’abonament directe, per considerar-se inclòs en el preu unitari dels 

“Sembrats”. 

 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Document Núm. 3. Plec de condicions  195 

3.48.  Vents  i  tutors 

Definició 

S’entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els brots per sostindre’ls en 

vertical i equilibri. 

 

Condicions generals 

Vents 

Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d’ells amb una longitud 

aproximada a l’alçada de l’arbre a subjectar. Els materials i seccions dels tirants seran 

els adequats  per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran 

sotmesos pel pes de l’arbre i la força del vent. Els tirants hauran de portar materials de 

protecció per no produir ferides a l'arbre. 

S’utilitzaran en aquells casos a on la col·locació de tutors no sigui  possible o sigui 

insuficient en els arbres de fulla persistent o que tingui un gran tamany. 

 

Tutors 

Els tutors seran de fusta i d’una longitud aproximada a la del tronc del brot a subjectar 

més la fondària a la qual s’ha de clavar. Es tindrà que utilitzar, per fer tutors, fustes que 

resisteixin les tensions i que estiguin lliures d’irregularitats. 

En casos especials el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes 

característiques que els anterior. En aquest cas es tensaran mitjançant tirants. 

 

Mesura i abonament 

Els vents i tutors no són d’abonament independent, per considerar-se inclòs en els 

preus d’altres unitats d’obra. Utilitzant-se  únicament en el cas de ser necessari, 

segons les dimensions  i el desenvolupament dels peus arboris trasplantats.      

 

3.49.  Aigua a utilitzar en els regs 

Condicions generals 

L’aigua a utilitzar en la plantació i sembra així com en els regs necessaris de 

conservació serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) 

inferior  al cinc per mil (0,05%). 
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No es consideren aptes les aigües salubres  o de procedència Marina, que  penetrin 

en la terra a causa del submergit dels extractes de mar a terra. No s’utilitzarà tampoc 

aigua amb un pH inferior a sis (6), havent d’estar comprés aquest entre (6-8). 

Si les aigües que s’utilitzen en els regs procedeixen d’una cisterna o de captacions 

soterrades en les quals sigui precís pujar  les aigües mitjançant grups motobombes  o 

bé les aigües artesanes capaces d’abastar per sí soles el nivell desitjat, tindrà que 

prendre’s la precaució d’airejar-les prèviament. 

 

Mesura i abonament 

S’ajustarà a all que prescriu l’article 882. “Regs d’aigua”. 

 

3.50.  Estesa de terra vegetal fertilitzada 

Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per cobrir amb terra vegetal 

fertilitzada les superfícies vistes dels talussos de terraplè  i desmunt, i altres zones a 

plantar o sembrar, com són la mitjana, passeigs i zones enjardinades. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Recollida i transport de la terra vegetal fertilitzada 

- Estesa i conformació 

 

Materials 

La terra vegetal fertilitzada complirà les prescripcions fixades en el corresponent article 

del present Plec. 

 

Execució de les obres 

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura 

que es vagin acabant  les talussos, procedint a continuació a la hidrosembra 

d’espècies d’herbatge excepte que les obres de plantació estiguin programades en 

fase posterior. 

 

3.51.  Moviment de terra vegetal fertilitzada 

Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta 

cura, per evitar que la terra  es torni llot. 
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S’evitarà la contaminació d’aquesta terra amb grava, trossos d’argila o pedres més 

grans de cinc centímetres (5 cm.). 

 

Preparació de les superfícies 

De no existir en el Quadre de Preus número u (1) preu unitari independent per la unitat 

de “Demolicions”  i per la unitat de “Desbroç del terreny”, es procedirà, dins de la 

present unitat i sense cap abonament addicional, a realitzar les operacions descrites 

en els Articles corresponents del present Plec. 

 

Estesa i conformació 

Es procedirà a continuació a l’anivellació de la superfície, desmuntant o emplenat les 

desigualtats existents. 

La terra vegetal utilitzada per a la preparació dels talussos s’obtindrà de la pròpia 

explanació del tram, conservant-se a un lloc apropiat fins a la seva utilització. 

Aquesta terra vegetal fertilitzada s’estendrà  i conformarà amb un grossor uniforme, 

fent ús d’aquella maquinària per mitjà de la qual s’evitin  les passades per sobre i la 

compactació resultant. Per talussos elevats s’utilitzaran transportadors de cinta, 

excavadores  lleugeres controlades per cables  o de braç  llarg, etc. 

El Contractista tornarà a col·locar, al seu càrrec, la terra vegeta, que s’hagi lliscat del 

seu emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així 

com també en cas de erosió  per pluges o altres causes. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona transportant a l’abocador, o lloc d’ús 

dels materials, aquells que sobrin o hagin estat rebutjats retirant, així mateix, les 

instal·lacions provisionals. 

 

Mesura i abonament 

La mesura i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metre cúbic 

(m3.) realment estesos, mesurats en replecs o una vegada estesos. També podran 

fer-se per metre quadrat (m2.) de superfícies cobertes amb un determinat grossor.  

 

Definició 

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys  

prismàtiques i d’una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de 

la planta puguin col·locar-se sense doblar, especialment el vèrtex  principal. 
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Execució de les obres 

El Contractista, procedirà  al replanteig de detall per la ubicació de les plantes, no 

poden iniciar-se  l’obertura de forats sense la prèvia aprovació del replanteig  per part 

de la Direcció. 

El treball d’obertura  ha de realitzar-se  amb el sòl humit, donat que així la consistència 

del sòl és menys, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per 

aconseguir una bona meteorització dels forats. 

En algun dels horitzons del terreny sortissin terres de mala qualitat, impròpies de ser 

utilitzades en el replè dels forats, alhora d’efectuar-se la plantació, serà necessari el 

seu transport a l’abocador. 

La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar-se prop del Forat, a  sotavent, i sobre 

tot si aquest es troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat de què 

els vents  o les aigües no omplin de nou el forat amb la terra que s’ha tret. 

Les dimensions dels forats estaran en relació amb la planta a plantar i segons, vingui  

preparada, amb bossa o arrel nua. 

Si no s’especifica altra cosa, en les Prescripcions Tècniques Particulars, les 

dimensions dels forats seran les següents: 

- Per arbres de més de tres metres, (3 m.) d’alçada amb brossa:  1,00 x 1,00 x 

1,00 m. 

- Per frondoses de tres (3) sàvies a arrel nua: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 

 

- Per arbusts  i arbres menors d’un metre  i mig (1,5 m.) amb brossa o test: 0,50 x 

0,50 x 0,50 m. 

- La resta de les plantes, (mates entapizants): 0,30 x 0,30 x0,30 m. 

Quan les condicions ecològiques siguin talls que no sigui necessari incrementar la 

capacitat de camp poden reduir-se les dimensions  abans especificades, si així ho 

autoritza  la Direcció de l’Obra. 

Per la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó. 

 

Mesura i abonament 

Si en les Prescripcions Tècniques Particulars o en el Quadre de Preus número 1 no es 

fes cap tipus de referència a la unitat d’obertura de forats, s’entendrà que està 

compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent la seva mesura i abonament 

per separat. 
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En cas contrari, l’obertura de forats s’abonarà per metre cúbic (m3.) realment excavats 

mesurats en el terreny. Està inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del 

material de mala qualitat sobrant del forat. 

 

3.52.  Plantacions 

Definició 

Es defineix com plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en 

col·locar en el terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada 

nascuda i criada en altre lloc. 

 

Materials 

L’adob, les plantes, els vents, els tutors, i l’aigua compliran les condicions fixades en 

els corresponents articles del present Plec. 

 

Execució de les plantacions 

No podrà iniciar-se  la plantació sense  la prèvia aprovació per la Direcció de l’Obra del 

replanteig i de la correcta ubicació de cada espècie. Es procurarà  que el terç superior 

dels talussos, quedi més densament plantat, per major protecció contra l’erosió. 

En els talussos de desmunt i en replè, les plantacions de cespitoses s’efectuaran 

immediatament després de l’execució dels talussos, encara que les obres de 

plantacions siguin programades en fase posterior. 

En el fons del forat s’introduirà la terra  junt a una quantitat de fems, que oscil·laran 

entre u i cinc (1 i 5 kg.) quilograms, segons els casos. Al damunt es col·locarà una 

capa de terra vegetal per aïllar les arrels del fem en el moment de la plantació, 

operació que s’ha de fer donat que el fem i les arrels si tenen contacte més tard poden 

cremar-se i, en conseqüència, pot morir la planta. 

En cas de plantació a arrel nua, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i 

el desmunt de les altres conservant totes les petites arrels, es col·locarà la planta amb 

molta cura, de manera que les arrels quedin en la seva posició normal i sense doblar-

se, especialment l’arrel principal de les coníferes. El forat de l’arrel ha de quedar deu 

centímetres (0,10 m.) més avall que el nivell del sòl. Seguidament s’omplirà el forat 

amb terra vegetal tova, abans d’acabar d’omplir el forat s’aplanarà i regarà 

abundantment. 
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Les plantes amb test es trauran d’aquests en el mateix moment de la plantació, amb 

cura de no trencar la bossa i deixar  l’arrel nua. Quan s’ompli el forat no s’ha d’aplanar  

la terra amb els peus, per tal de no trencar  la bossa. Es regarà abundantment  en el 

peu de la planta i en la copa. 

Les plantes amb bossa d’escaiola s’introduiran en els forats degudament preparats i 

amb replè del fons precís, per què el coll de l’arrel quedi al nivell del terra. Acte seguit 

es traurà la tija del forat fins la meitat, procurant apretar la terra per capes, es regarà 

abundantment i s’acabarà el replè efectuant una estilització d’uns quinze centímetres 

(0,15 m.). Es tindrà cura, també, de què tinguin la mateixa orientació que tenien en el 

viver. 

Si fa falta a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros agafats per 

un extrem una mica més amunt de la meitat de l’arbre, procurant no produir cap ferida 

amb els tirants, i per l’altre extrem subjectar al terra per medi de tres (3) estanques 

col·locades equidistants entre sí. Es  tindrà que tensar  periòdicament clavant més 

l’estaca. 

L’època de portar a termini les plantacions serà la de  paralització de la sàvia, des de 

l’octubre a març, encara que ha de procurar-se si fos possible plantar sempre a la 

tardor. 

No s’ha de plantar, en cap cas, en els dies de fred per l’efecte de descalçament que 

això produeix. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona transportant a l’abocador o lloc d’ús, els 

materials que sobrin o que hagin estat rebutjats retirant les instal·lacions provisionals. 

El criteri per l’aprovació de la unitat arbòria per part de la Direcció Facultativa, es 

basarà en el perímetre del tronc, a una distància aproximada d’un metre (1 m.) de la 

base. 

 

3.52.1 Mesura i abonament 

La mesura i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives 

(mates) es farà per unitats (Ut.),  i la hidrosembra d’espècies d’herbam per metres 

quadrats (m2.) amidats en el terreny. En el preu unitari corresponent queda inclosa la 

regada efectuada durant la plantació. 
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3.53.  Sembrats 

Definició 

Es defineix com sembrat el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la 

disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 

 

Materials 

L’adob, les llavors, els humus i l’aigua compliran les condicions fixades en els 

corresponents articles del present Plec. 

 

Execució dels sembrats 

En els talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembrades s’efectuarà 

immediatament després d’abat-se el talús prèvia estesa de la terra vegetal, si és 

necessari, a pesar de què les obres de plantació siguin programades en fase  

posterior.      Es procurarà que el traç superior dels talussos quedi més densament 

sembrat, per major  protecció contra l’erosió. 

La sembra es farà a la tardor o en primavera, no podent realitzar-se en dies no 

factibles, talls com fortes calors, vents càlids  o secs, gelades, etc. 

Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 

 

     1.- Sobre el sòl adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà l’arrel per tota la 

superfície a sembrar, el més uniforme possible. 

        Per tal d’evitar  una dolenta distribució, no pot sembrar-se amb vents forts que 

puguin arrossegar la llavor. 

        Si no hi hagués altra remei que efectuar la sembra en els dies de vent es 

barrejarà la llavor amb terra lleugerament humida i a més s’efectuarà la 

distribució a ras de terra. 

        Les llavors  han de plantar-se a una fondària tal, que quan germinin les fulles 

cotoledònees que acompanyen a la tija en el seu desenvolupament puguin 

arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la 

planta utilitza  pel seu creixement. La pràctica confirma que l’esmentada fondària 

és una vegada  i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor, però tenint en 

compte el pendent dels talussos i la coberta d’esponja que s’estendrà de manera 

uniforme, serà d’un grossor una mica superior al doble de la major dimensió de 

la llavor. 
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        Una vegada repartida la llavor i coberta amb terra, es compactarà mitjançant 

pitjades i es regarà amb aigua, repetint el regat diàriament durant el període 

inicial d’una (1) a dues (2) setmanes i sent  la Direcció d’Obra que fixi, segons les 

condicions climatològiques, la duració exacta d’aquest període. 

 

     2.- Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment de manera uniforme 

sobre la superfície a sembrar. Acte seguit, sobre l’esmentada palla es  distribueix 

manualment, i també de la forma més uniforme possible, la barreja de llavors de 

les espècies escollides junt amb els corresponents adobs, a continuació es rega 

la coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluïda per fixar  la 

palla i crear un microclima  i unes condicions edafològiques que afavoreixin no 

solament  la germinació de les seves llavors, sinó també l’arrelament  i futur 

desenvolupament de les plantes. 

        Aquestes operacions es realitzaran manualment exceptuant el reg asfàltic, el qual 

s’executarà mitjançant l’ús d’una bomba especial que tingui la potència 

necessària per transportar o llençar el betum fins les parts més llunyanes. 

 

     3.- Consisteix en el llançament de la llavor i altres productes a pressió sobre 

superfícies que s’han de sembrar. En una cisterna es barregen  amb aigua les 

llavors, adobs, cel·lulosa i, eventualment, altres productes  que afavoreixin el fet 

que al ser llançada aquesta barreja queda adherida sobre el sòl del talús  i la 

llavor en condicions favorables per poder germinar i arrelar. La cisterna té que 

portar  instal·lat en el seu interior un mesclador, mitjançant el qual pugui 

mantenir-se una barreja perfecta de tots els components esmentats al llarg de 

tota l’operació. 

        El sistema de  adoptar per efectuar  les sembres, d’entre els tres que s’han 

descrit, dependrà del pendent del talús o, més ben dit, de la seva accessibilitat. 

Però sempre que les operacions d’estesa de palla i distribució de llavor puguin 

fer-se manualment tindrà que escollir-se aquest sistema  i no el de la llançadora  

per considerar-se de major efectivitat. El sistema a utilitzar serà fixat per les 

Prescripcions Tècniques Particulars, o, en cas de faltar aquestes, per la Direcció 

d’Obra. 

 

Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats  o mixtes per la 

utilització dels quals es tindrà d’obtenir la aprovació expressa de la Direcció. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona transportant a l’abocador o lloc d’ús els 

materials que sobre o hagin estat rebutjats, i retirant les instal·lacions provisionals. 
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Mesura i abonament 

La mesura  i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivores es farà per 

metres quadrats (m2.), amidats  al terreny. 

En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durant el període 

inicial. 

 

3.54.  Regs d’aigua 

Definició 

Consisteix en l’addicció d’aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) 

procediments generals d’addicció: per aspersió i per peu; dins d’aquest segon 

procediment, es distingeixen dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per imbició. 

 

Materials 

L’aigua complirà les condicions fixades a l’article “Aigua a utilitzar en els regs”. 

 

Execució dels regs 

Per evitar fortes evaporacions, els regs s’efectuaran les primeres hores del matí i en 

les finals de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació en el mateix moment en 

què en cada planta es planti i els de sembra  immediatament després de compactat 

l’humus. 

Es farà de tal manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti 

erosions i rentats del sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 

Al llarg del temps, que duri la germinació es tindrà que mantenir la superfície del 

terreny amb la humitat necessària perquè el tant per cent (%) de la llavor germinada 

sigui el previst. 

Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per 

evitar que sigui arrossegada  molta quantitat de llavor  i faci perdre uniformitat a la 

plantació, acumulant-se en determinats  llocs i produint calves en altres. 

 

Mesura i abonament 

Els regs d’implantació estan compresos en les unitats de plantació i de sembra i, per 

tant, no es procedirà a la seva mesura i abonament per separat. 
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Els regs successius tampoc són d’abonament directe, ja que es consideren inclosos en 

la unitat “Conservació de les plantacions” o bé, en el cas de no existir aquesta, en els 

respectius preus unitaris, no procedint indemnització de cap tipus. 

 

3.55.  Canonades per regs 

Definició 

Són conduccions a pressió per abastament d’aigües a rases soterrades  o bé a 

regatge. 

 

Materials 

La canonada serà de foneria, fibrociment, de plàstic, o de polietilè d’un tipus reconegut 

en el mercat i prèviament aprovat per la Direcció d’Obra. La Direcció fixarà els assaigs 

de recepció que hagin d’efectuar-se. 

 

Execució de les obres 

La col·locació de les canonades complirà amb les condicions establertes en el “Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua”  del 

Ministeri d’Obres Públiques, 1974. 

En l’execució de les obres es compliran les Prescripcions fixades en els corresponents 

Articles d’aquest Plec. 

S’inclouran, en aquesta  unitat, l’execució dels entroncaments de les canonades amb 

les existents i la col·locació de les claus de pas i accessoris que siguin necessaris. 

La Direcció ordenarà les proves d’abstinent  i altres assaigs, que cregui convenients. 

 

 

Mesura i abonament 

Es compliran en tot moment el que disposin sobre el particular els corresponents  

Articles d’aquest Plec. 

S’inclouran en el preu les claus de pas, plaques, femelles, juntes, suports, i tots els 

elements i accessoris que puguin ser necessaris. 
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3.56.  Reposició 

Definició 

Es defineix com reposició, la ressembrada  i substitució de plantes que el Contractista 

haurà d’efectuar durant l’execució de les obres i durant el període de garantia fins la 

seva recepció definitiva, quan les espècies corresponents no hagin previst el 

desenvolupament a judici de la Direcció d’Obra, o hagin estat malmeses per accidents. 

Com a norma es realitzarà una reposició de “marras” (individus morts) al cap de tres 

mesos de la plantació  (arbres arbusts i mates entapiçants). Així mateix es realitzarà 

una nova plantació d’arbres i arbusts durant el període de garantia. 

 

Materials 

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l’execució de les 

quals es repeteix. 

 

Execució de les obres 

Primerament es procedirà a arrancar i retirar les plantacions defectuoses o seques, 

així com els materials que es considerin de mala qualitat i es transportaran a 

l’abocador. 

Acte seguit, s’executaran les fases descrites en els articles corresponents a les unitats 

en qüestió, havent de complir les Prescripcions anteriorment fixades. 

 

Mesura i abonament 

La reposició no s’amidarà ni serà d’abonament directe qualsevol que sigui la 

importància de la reposició efectuada. El seu import es considerarà  inclòs en els preus 

unitaris de les respectives unitats de plantacions  i sembres, i en la partida  alçada de 

“Conservación de las plantaciones”. 

Si malgrat tot, aquesta partida  alçada no existís en el Pressupost, o sí en la 

Justificació dels Preus unitaris no s’apreciés cap quantitat per reposició s’entén que 

l’esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, però en cap cas quedarà aquest 

exempt d’efectuar l’esmentada reposició fins la recepció definitiva.    
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3.57.  Conservació de les plantacions 

Definició 

Es defineix com conservació de les plantes els treballs de neteja, poda, excavacions 

de forats, ruptures fitosanitàries, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la 

reposició de les plantacions i sembres, i quantes cures siguin necessàries per a 

garantir les sembres i plantacions realitzades. 

L’esmentada conservació de les plantacions està inclosa en la “Conservació de l’obra” 

descrita en un article del present Plec, però donat el seu peculiar caràcter es descriu 

amb més detall en el present article. 

No s’inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de reg, obra civil 

accessòria, instal·lació elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions complirà el 

prescrit en els corresponents articles del present Plec. 

 

Execució de les obres 

Els treballs de conservació de les plantes s’ajustaran al que prescriuen les respectives 

unitats d’obra. Serà també d’aplicació el que fixi l’esmentat article del present Plec. 

Una vegada acabada l’execució de l’obra el Contractista procedirà a la neteja de la 

zona de l’obra, transportant a l’abocador els materials que sobren o que hagin estat 

rebutjats, cobrint les rases, retirant les instal·lacions provisionals, etc. 

 

Mesura i abonament 

La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament 

directe, ja que el seu import es considera inclòs en els respectius preus unitaris. 

La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins la seva recepció 

definitiva, s’abonarà per medi de la partida alçada de “Conservació de les plantacions” 

que figura en el Pressupost del Projecte. 

En cas de no existir la partida alçada especificada per la conservació de les 

plantacions, s’entén que l’importi dels esmentats treballs queda inclòs en els 

respectius preus unitaris, no procedint per part de l’Administració a cap mena de 

indemnització. Però en cap cas el Contractista quedarà exempt de realitzar els treballs 

necessaris per la correcta conservació de les plantacions. 

Si el termini de garantia supera  la duració prevista el Contractista haurà de seguir 

conservant les plantacions fins la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se, en 

aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals. 
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3.58.  Hidrosembra 

Definició 

Es defineix com a hidrosembra ala tècnica de sembra que consisteix en la projecció 

damunt el terreny, mitjançant una màquina denominada hidrosembradora, d’una 

mescla de llavors, adobs, additius i aigua, sobre la que posteriorment, i en una sola 

operació, s’estenc una capa de mulch. 

 

Materials 

Els materials proposats, s’ajustaran en disposar en el present Plec, i hauran de ser 

examinats i aprovats pel Director de l’Obra. Així doncs les llavors, l’aigua i els adobs 

compliran les condicions fixades en els seus corresponents articles, 

Existeixen altres materials, necessaris per a la hidrosembra, i que a continuació 

s’indiquen. 

. MULCH: materials que utilitzat amb altres components de la hidrosembra, redueix les 

pèrdues d’aigua en el sòl per evaporació, incorpora elements nutritius per a la planta al 

descompondre’s, disminueix la erosió hídrica i protegeix les llavors afavorint la seva 

germinació. 

. ESTABILITZANTS: material orgànic en solució aquosa, que penetrant a través de la 

superfície del terreny redueix la erosió per aglomeració física de les partícules el 

terreny, permetent a la vegada la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del 

sòl. El Contractista sotmetrà a conformitat del Director de l’Obra l’estabilitzador que 

vagi a utilitzar. 

. BACTÈRIES, MICROORGANISMES I AMINOÀCIDS: s’incorporaran aquests 

microorganismes a la mescla aquosa, per aconseguir unes condicions idònies dels 

substrats a on es  produirà la germinació de les llavors. 

 

Porcés de hidrosembra 

La hidrosembra es realitzarà amb una màquina hidrosembradora. No es començarà el 

procés fins que no s’hagi aconseguit una mescla totalment homogènia de tots els 

components, en el trontoll de l’hidrosembradora. 

L’expulsió de la mescla es realitzarà de tal manera que no vagi directament el raig en 

la superfície a sembrar per evitar que durant l’operació es produeixin moviment fins en 

el talús, i descrivint cercles, i en zig-zag, per evitar que la mescla  projectada escorri 

pel talús. La distància entre la boca de la mànega i la superfície a tractar és funció de 

la potència d’expulsió de la bomba, oscil·lant entre els 20 i 50 metres. 
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En el cas de talussos, la qual base no sigui acceptable, s’ha de recórrer a situar 

mànegues de forma que un altre operador pugui dirigir el raig des de baix. Aquesta 

mateixa  precaució s’ha de tenir quan i hagi vents forts, o tingui lloc qualsevol altre 

circumstància que faci previsible una distribució  imperfecta quan es tiri el raig des de 

l’hidrosembradora. 

La composició de la mescla de la hidrosembra, és la següent: 

- Mescla de llavors (gramínies i lleguminoses): 40 gr//m2. 

- Mulch (mescla de cel·lulosa i palla picada de cereal): 160 gr/m2. 

- Adob mineral soluble: 50 gr/m2. 

- Turba: 105 gr/m2. 

- Estabilitzador de sòl, microorganismes i aminorats: 0.020 UT. 

- Aigua: 5 l/m2. 

 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador, tots els 

materials que sobrin o de rebuig i es retiraran les instal·lacions provisionals. 

 

Mesura i abonament 

La hidrosembra s’abonarà i amidarà per metre quadrat de superfície realment 

hidrosembrada. 

En aquesta unitat queda inclosa els conceptes següents: 

- transport, maquinària i personal necessari 

- subministres de materials a  peu d’obra 

- fabricació i extensió de la mescla  amb  la hidrosembradora )a on el primer reg 

de sembra ja va inclòs, al portar la mescla un contingut d’aigua) 

- ressembra en els casos previstos en l’article de reposició. 

 

Xarxa d’abastament d’aigua 

Per l’execució de les obres d’abastament d’aigües es compliran en tot moment, les 

prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per canonades 

d’abastament d’aigua (“Ministeri d’Obres Públiques”, 1974). 

Si en el capítol 2 del present Plec no es preveu altra cosa, les canonades seran de 

foneria o de polietilè i les unions seran les corresponents a la pressió normalitzada de 

vint quilograms per centímetre quadrat (20 kg/cm2.). 

En qualsevol cas, el Contractista haurà d’executar les Obres i utilitzar els materials 

necessaris d’acord amb la normativa de la Companyia subministradora d’aigües, a la 
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qual haurà de donar-se compte i tenir-la en compte en els càlculs de les ofertes 

econòmiques. 

El tipus de junta serà l’exigida per l’entitat subministradora, així com totes les peces 

especials. 

L’execució de les rases, col·locació de canonades, material de Protecció, execució de 

juntes, proves de la canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran 

d’acord amb el que disposen  els articles 10 i 11 de l’esmenta’t Plec. 

La protecció necessària en els zones de pas de vies s’executarà d’acord amb les 

solucions grafiades en els plànols de detall. 

 

Mesura i abonament 

L’execució de les rases i replens s’abonarà en els preus únics d’excavació de rases, 

pous i replens compactats, definits en el Quadre de Preus número 1. 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) col·locats. Els preus 

del metre lineal (ml.) de conduccions inclouran els materials a peu d’obra, la 

col·locació, l’execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, i totes les 

peces especials que siguin necessàries per finalitzar totalment les obres d’abastament, 

inclòs el formigó d’ancoratge en els punts singulars. 

Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i terra per protecció de les conduccions 

seran d’abonament independent.  

 

3.59.  Xarxa de distribució d'energia elèctrica 

A) Estació transformadora 

 

Compren   aquesta   unitat  totes  les   operacions   necessàries d’infrastructura talls 

com l'excavació  en  qualsevol  tipus   de terreny, construcció de l'estació, segons 

esquemes que figuren en els plànols corresponents, ampliats per les normes 

particulars de  l'Empresa Subministradora. 

Tots  els  treballs necessaris,  així com l'aportació de  mitjans precisos pel correcte 

acabat de l'obra. 

S'amidarà per unitat (Ut.) totalment acabada. 
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B) Transformador 

Aquesta  unitat  compren l'adquisició,  transport i  dipòsit  del transformador adequat a 

les potències i tensions indicades. S'amidarà   per  unitats  (Ut.)  de  transformador   

connectat   i comprovat i el proporcionarà i instal·larà la Cia. corresponent. 

 

C) Aparellament interior de l'Estació Transformadora 

Aquesta   unitat   compren  tots  els   elements   (Ruptofusible, seccionador   

d'entrada,    de   sortida   i   proteccions   del transformador,  etc.)  necessaris  pel    

correcta   funcionament elèctric  de  l'Estació Transformadora.  Això mateix  inclou  els 

circuits auxiliars de protecció del transformador, comandaments  a distància,  

senyalització circuit de terra, i  tot  el   material  necessari pel bon funcionament de la 

E.T. 

S'amidarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

 

D) Instal·lació de baixa tensió 

Aquest  apartat  inclou els circuits en baixa  tensió,  cables  i quadre   de   distribució   

completa,   de  quatre   més   quatre (4+4)sortides protegides. S'amidarà  per  metre  

lineals  de  xarxa  totalment  col·locada incloent el preu dels totxos de protecció. 

La  sorra,  excavació  i posterior replè de la rasa s'abonaran  a part  i es realitzaran 

d'acord amb els Articles d'aquest  Plec  i segons els detalls dels plànols. 

 

E) Conduccions mitja o alta tensió 

El  preu  compren  l'execució  del metre lineal  de  rasa  segons dimensions  i 

característiques,  que es senyalen en  els  plànols corresponents. 

L’operació  inclou l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la  rasa,  la 

sorra que serveix de llit i de recobriment   dels cables o conduccions, la cinta de 

senyalització  o totxos de protecció  (segons plànols) i tots els tubs necessaris per 

passar els cables (o quan calgués les canaletes prefabricades). 

En  cas de conducció per encreuaments de calçades,  inclou  totes les  canonades  

necessàries  més el  llit  i protecció de formigó;  així  com  l'excavació,  el  replè  i  el  

transport a l'abocador dels materials sobrants. 

També està inclosa la compactació fins un  noranta-vuit  per cent  (98%) del pròctor 

normal. S'amidarà  per  metre lineal (ml.) de  canalització,  distingint entre passar sota 

calçada i sota vorera: l'estesa de cable  inclou també els totxos i altres elements de 

protecció. L'excavació nova i replè de la rasa s'amidaran a part i es realitzaran d'acord 

amb els Articles corresponents d'aquest Plec.   
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F) Cables 

Al  preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprés el cost  de totes  les  

operacions  d'adquisició,   transport,  corretatge  i col·locació de les bobines 

corresponents. 

Donat el cas en els  cables  es considerarà inclòs el  preu   per  metre  lineal (ml.), la  

part proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 

S'amidarà  per  metres lineals realment instal·lats i  no  tindrà abonament  de  cap  

tipus  doncs  està  inclòs  en  el  preu   de canalització abans explicat. 

 

PRECAUCIONS GENERALS EN EL TRAÇAT I ESTESA DE CABLES 

NORMES GENERALS 

- La  manipulació del cable soterrani (estesa i confecció de peces) ha de ser realitzada 

sempre per personal capacitat, que   haurà   d’identificar   les   peces   confeccionades 

(enllaç, acabat, mixt, etc.). 

- En  tot  moment  les  puntes dels  cables  hauran  d'estar segellades,  mitjançant  

maniguets retràctils o similars  en els cables d'aïllament sec o tapetes de plom en 

els cables  de paper, per impedir els efectes de la humitat. 

- Tots aquells cables soterranis que no siguin subministrats per  Magatzem  

de FECSA  hauran de  correspondre  a  tipus homologats i disposar dels oportuns 

assaigs de recepció. 

 

PRECAUCIONS EN EL TRAÇAT 

- Evitar  afectar  als fonaments dels edificis.  La distància  al fonament pot reduir-se, en 

cas necessari, a 40 cm. 

- El  radi de curvatura (R) mínim del cable,  tant en  l’estesa com pel traçat no serà 

inferior a: 

 

                 R > 12 d pel cable de bt 

                   

                 R > 15 d pel cable de At 

               

                 sent d el diàmetre del cable 

 

- S'evitarà  passar  per  zones  conflictives  i  el  traçat   es realitzarà per zones de 

pública concurrència  



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Document Núm. 3. Plec de condicions  212 

PRECAUCIONS EN L'ESTESA 

- No  s'efectuarà l'estesa del cable a temperatures  inferiors  a  5ºC. 

 - La  bobina  es disposarà sobre una barra de ferro suportada  en dos cavallets,  de 

forma que el conjunt sigui estable i permeti desenrotllar  el cable en la forma indicada. 

- El fons de la rasa haurà d'estar preparat, col·locant-se rodets per evitar el fregament 

del cable amb el terreny excepte en les esteses de cables unipolars inferiors a 150 m. 

- S'evitarà corbar,  excessivament el cable,  encara que sigui  de forma accidental. 

- En  les  corbes  es prendran les mesures oportunes  per  evitar fregaments laterals 

del cable. 

- En  les entrades als tubular s'evitarà que el cable fregui  el cantell dels mateixos. 

- Per  a la  coordinació dels moviments d’estes es disposarà  de personal i els mitjans 

de comunicació adequada (radiotelèfon) 

- En els punts a on hagin de realitzar-se enllaços,  es  deixaran les longituds 

adequades. 

- S'haurà  de posar de manifest qualsevol defecte que es  detecti en el cable. 

 

 PRECAUCIONS EN LA PROTECCIÓ DELS CABLES 

- Abans  de  passar un cable per una  canalització  entubada,  es netejarà la mateixa,  

per evitar que quedin sortides que puguin malmetre el cable. 

- Una vegada passat el cable per una canalització es  segellarà  en els seus dos 

extrems. 

- Els  cables  unipolars s'agruparan per circuits mitjançant  una corretja  de  nylon que 

eviti la dispersió dels  mateixos   per efectes   de  les  corrents  de  curtcircuit,   o   

dilatacions distanciades 1 m. 

- Els enllaços i paral·lelismes s'hauran de protegir. 

- Les canaletes de protecció s'ompliran amb sorra de riu. 

PRECAUCIONS EN EL TANCAT DE LES CANALITZACIONS 

- Es  compactarà per capes el replè de la rasa, ruixant ama aigua les successives 

capes. 
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CABLES  UNIPOLARS AMB CONDUCTORS D'ALUMINI I AÏLLAMENT SEC PER  A 

LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE 11 I 25 kV 

1. DESIGNACIÓ DEL MATERIAL 

Cable unipolar soterrani per a mitja tensió, aïllament ..(1)..amb pantalla (H) de Cu de 

16 mm2.  coberta de PVC (V),  tensió nominal ...(2)... mm2. Alumini (A1). 

 

              R: aïllament polietilè reticulat (1) 

 

              D: aïllament etilè propilè   (2)    6/10, 15/25 o 18/30 kV 

 

              (3)    95, 150, 240 o 400 mm2. 

 

2.  CARACTERÍSTIQUES 

Seran les especificades en la norma FECSA 25 M 194, degudament corroborades  

per  la  nostra  Divisió  d'Assaigs,  mitjançant  assaigs   realitzats   pel  fabricant,   en   

presència   d'un  representant de FECSA, o en el Laboratori de la Companyia. 

 

3.  USOS A QUE VAN DESTINATS 

   En  xarxes  soterrànies  de  distribució i  segons  el  quadre següent: 

 

TENSIÓ NOMINAL 

DE LA RED  kV 

TENSIÓ NOMINAL 

DEL CABLE  kV 

 

UTILITZACIÓ 

 

11 

 

6/10 

 

15/25 

 

Entre centres de transformació 

que no existeixi entrada de línia 

aèria 

 

 

25 

 

 

18/30 

En les conversions aeri-

soterrades 

  

 

4.  DADES PER A CURSAR LES CANONADES 

Cables unipolars soterranis  per a mitja tensió amb  aïllament etilè-propilè. 
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DENOMINACIÓ                                  

NORMALITZADA                               DEL FABRICANT 

DHV  6/10 kV  1X 95 K AI+H 16      ROQUE DV-H16  6/10 kV  1X 95 AI 

DHV  6/10 kV  1X150 K AI+H 16     ROQUE DV-H16  6/10 kV  1X150 AI 

DHV  6/10 kV  1X240 K AI+H 16     ROQUE DV-H16  6/10 kV  1X240 AI 

DHV  6/10 kV  1X400 K AI+H 16     ROQUE DV-H16  6/10 kV  1X400 AI 

DHV 15/25 kV  1X 95 K AI+H 16     ROQUE DV-H16 15/25 kV  1X 95 AI 

DHV 15/25 kV  1X150 K AI+H 16     ROQUE DV-H16 15/25 kV  1X150 AI 

DHV 15/25 kV  1X240 K AI+H 16     ROQUE DV-H16 15/25 kV  1X240 AI 

DHV 15/25 kV  1X400 K AI+H 16     ROQUE DV-H16 15/25 kV  1X400 AI 

DHV 18/30 kV  1X 95 K AI+H 16     ROQUE DV-H16 18/30 kV  1X 95 AI 

DHV 18/30 kV  1X150 K AI+H 16     ROQUE DV-H16 18/30 kV  1X150 AI 

DHV 18/30 kV  1X240 K AI+H 16     ROQUE DV-H16 18/30 kV  1X240 AI 

DHV 18/30 kV  1X400 K AI+H 16     ROQUE DV-H16 18/30 kV  1X400 AI 
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Cables  unipolars  soterranis  per a mitja tensió  amb  aïllament polietilè-reticulat. 

 

DENOMINACIÓ      

NORMALITZADA                                 DEL FABRICANT 

RHV  6/10 kV  1X 95 K AI+H 16      ROQUE XV-H16  6/10 kV  1X 95 AI 

RHV  6/10 kV  1X150 K AI+H 16     ROQUE XV-H16  6/10 kV  1X150 AI 

RHV  6/10 kV  1X240 K AI+H 16     ROQUE XV-H16  6/10 kV  1X240 AI 

RHV  6/10 kV  1X400 K AI+H 16     ROQUE XV-H16  6/10 kV  1X400 AI 

RHV 15/25 kV  1X 95 K AI+H 16     ROQUE XV-H16 15/25 kV  1X 95 AI 

RHV 15/25 kV  1X150 K AI+H 16     ROQUE XV-H16 15/25 kV  1X150 AI 

RHV 15/25 kV  1X240 K AI+H 16     ROQUE XV-H16 15/25 kV  1X240 AI 

RHV 15/25 kV  1X400 K AI+H 16     ROQUE XV-H16 15/25 kV  1X400 AI 

RHV 18/30 kV  1X 95 K AI+H 16     ROQUE XV-H16 18/30 kV  1X 95 AI 

RHV 18/30 kV  1X150 K AI+H 16     ROQUE XV-H16 18/30 kV  1X150 AI 

RHV 18/30 kV  1X240 K AI+H 16     ROQUE XV-H16 18/30 kV  1X240 AI 

RHV 18/30 kV  1X400 K AI+H 16     ROQUE XV-H16 18/30 kV  1X400 AI 

 

5. CONDICIONS PEL MANTENIMENT DE LA HOMOLOGACIÓ 

A fi de controlar que el tipus de cable homologat compleixi amb les prescripcions de la 

norma, una vegada a l’any com a mínim, o quan s’introdueixin en la seva fabricació 

variacions que facin presumir canvi en les característiques del cable,  s’efectuaran els 

assaigs prescrits en la norma, en el laboratori del fabricant i en presència d’un 

inspector de FECSA. Es farà informe dels mateixos, per a mantenir la homologació. 

FECSA  tindrà una mostra de cada un dels tipus de cables Homologats, en la que 

haurà de veure’s la marca sobre la coberta. 
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G) Proves per a la recepció provisional de les obres 

Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció 

Facultativa de les Obres procedirà, en presencia dels Representants del Contractista, 

a efectuar els reconeixements i Assaigs, que es consideren necessaris, per a 

comprovar que les obres han estat executades d’acord ama el Projecte, segons les 

ordres de la Direcció de l’obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. La 

contracta tindrà que portar els aparells necessaris per fer els amidaments que més 

endavant s’anomenen. 

No es rebrà  cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de 

servei normal, i demostrat el seu perfecte funcionament. 

Prèvia a la recepció  provisional  de les Obres, La  Propietat haurà que  tenir en el seu   

poder  tots els documents necessaris per la immediata connexió de totes les 

instal·lacions.  En particular: 

- Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per ella. 

- Butlletins  d’instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d’indústria. 

- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d’indústria. 

- Tots els plànols, catàlegs i certificats que siguin necessaris 

 

H) Reconeixement de les obres 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins 

deixar-les completament netes i despenjades, tots els materials sobrants, restes, 

embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i 

replens, deixalles, etc. 

Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos per el Tècnic 

encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i que no 

estan deteriorats en el  seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovarà que la 

construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de 

totes les instal·lacions elèctriques hagin estat executades de forma correcta i acabades 

i rematades completament. 

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts:  

- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

- Forma d'execució dels terminals, empalmes, derivacions i connexions en general.  

- Tipus, tensió i  instal·lació  nominals i  reposició  dels ferms  i paviments afectats. 

- Geometria de les obres de fàbrica del centre de transformació. 
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- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de  transformació i 

absència de fissures en  ells, humitats i penetracions d'aigua.   

- Una vegada efectuat aquest reconeixement i, d’acord amb les conclusions  

obtingudes,  es procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques. els assaigs, que 

s'indiquen en els Articles següents: 

 

I) Assaig de la xarxa d'Alta Tensió 

Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 

1.- S’amidarà la resistència de l’aïllament entre conductors i entre aquest i el sòl. 

2.- Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible, aplicant la tensió de 

forma creixent fins arribar a la normal de servei, i en cas contrari, es donarà la tensió 

de cop, tancat l'interruptor corresponent. 

3.- S’acoblarà la xarxa de manera normal ala sistemes exteriors de l'Empresa 

Subministradora, deixant en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) 

hores, com a mínim. 

4.- S’amidarà de nou la resistència d’aïllament . 

 

La resistència d’aïllament en ohms no serà inferior a mil per U (1000 x U), sent U la 

tensió de servei en volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa 

d’alta tensió no ha de provocar el funcionament dels utensilis de protecció, si estan 

correctament  calibrats i regulats, ni el fallo de l’aïllament dels cables i de les seves 

caixes terminals. 

A la vista del resultat dels assaigs, que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència 

o no de portar a terme els successius. 

 

J) Assaigs de les instal·lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment: 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- S'amidaran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmeses a 

tensió, i entre aquests i les parts que no estan en tensió, per a comprovar que 

acompleixen el que disposa  l'Article 8 del Reglament d'Estacions transformadores.  

- S'amidarà la resistència d'aïllament, respecte el terra de les parts actives de la 

instal·lació, que no haurà de ser inferior a mil per U (1000 x U) ohms, sent  U la  tensió 

de  servei en volts (V). 

- S'amidarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels 

corresponents a les parts  metàl·liques, no sotmeses a tensió com els neutres dels 

transformadors, complint el que s'indica en els vigents reglaments. Tots aquesta 
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assaigs han d’efectuar-se amb resultats Satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació 

a la seva tensió de servei normal. 

  

3.60.  Xarxa telefònica 

A) DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de totes les disposicions esmentades, seran d’especial aplicació els 

normatives de la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya, per les Obres de 

canalitzacions telefòniques. 

Seran també d’aplicació els acords signats amb les Companyies Subministradores 

i la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya. 

 

B) MATERIALS 

Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions ja 

citades. 

Aquests materials, que siguin específics de canalitzacions Telefòniques, seran 

subministrats  per la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya. 

Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 

- Tubs de PVC de cent-deu mil·límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i 

d’un amb dos mil·límetres (1,2 mm.) de gruix. 

- Suports distanciadors. 

- Cobertes i tapes per habitacions. 

- No seran subministrats els tubs de PVC de diàmetre seixanta-tres (dtre. 

63)  i les cobertes i tapes per arquetes dels tipus M, H, D, S i F. 

 

C) EXECUCIÓ DE RASES PER A CONDUCCIONS TELEFÒNIQUES 

Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres s’efectuaran ajustant-se 

a les dimensions expressades en els plànols, excepte disposició en contra per part 

del Facultatiu de les Obres, si ho considera necessari. 

Les rases s’excavaran en sentit ascendent per facilitar la sortida de les aigües. Al 

realitzar la rasa es farà una curosa anivellació del fons, donant-li un lleuger 

pendent vers les cambres, per evitar punts baixos en la canalització, que faciliten 

l’acumulació de residus. Una vegada realitzada la rasa, es procedeix al seu 

replenat per tongades de trenta centímetres (0,30 m.) , regat i compactat sobre 

cada una d’elles, per aconseguir un grau de compactació equivalent al terreny que 

l’envolta. 
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D) COL·LOCACIÓ DE CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS 

Una vegada anivellada la rasa, s’abocarà una capa de formigó de vint centímetres 

(0,20 m.) i sobre aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs subjectant-los amb 

suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m.). Col·locada aquesta capa, 

s’abocarà el formigó dins, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m.), col·locant llavors  

la segona capa. L’operació es retirarà tantes vegades com capes de tubs tingui la 

canalització, fins esbargir sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0,08 m.) 

de formigó. 

Tot seguit es omplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà 

acoblant l’extrem recte d’un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre encolant-los 

amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC en dissolvent orgànic volàtil. 

Els àrids, a emprar en el formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc 

mil·límetres (0,025 m.) en un vuitanta –cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze  

per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m.). 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu 

centímetres (0,10 m.) de longitud i del diàmetre corresponent segons  la Normativa 

de la C.T.N.E. 

 

E) SEPARACIÓ ENTRE CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES I ALTRES SERVEIS 

Paral·lelismes 

    S’observarà  una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,25 m.) amb línies 

de baixa tensió, referides aquestes mesures als punts més pròxims  entre el cable 

d’energia i el parament exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de 

la canalització telefònica. 

    Pel que fa a l’aigua i als desaigües, les distàncies mínimes entre els seus punts més 

propers seran de trenta centímetres (0,30 m.). 

    Quant al gas, s’intentarà evitar aquests  paral·lelismes, i si fos Ineludible, es 

mantindran a igual distància que eles conduccions d’aigua, procurant que la seva 

posició sigui més alta, que la de la conducció telefònica. 

    En cap cas hauran d’anar superposades la canonització telefònica i d’altra servei 

qualsevol, en trams superiors a un metres de longitud (1,00 m.). 

 

     Encreuaments 

    Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 

    Aigua, gas, electricitat i desaigües, guardaran una distància entre punts més 

pròxims a ambdues conduccions, de trenta centímetres (0,30 m.) com a mínim. 
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    Es procurarà que el desguàs i l’aigua passin inferiors a la canalització telefònica, 

mentre que el gas haurà d’encreuar superior a ella. 

    En els punts d’encreuament no coincidiran cap influència ni junta de canalització. 

 

F) AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

Les cambres de registre i arquetes, de Telefònica s’amidaran i pagaran per unitats 

totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions 

necessàries, per la correcta finalització de l’obra, exceptuant els materials que, 

d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, aquest 

preu unitari solament inclou la seva col·locació i instal·lació, i el transport, així 

mateix, l’esmenta’t preu inclourà el cable guia per el “galibat”. 

Els preus unitaris inclouen, també els possibles accessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefòniques i de gas s’amidaran i abonaran per metres lineals de 

conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els 

replenats de terreny, terres  o formigó  (canalitzacions telefòniques)  i tots els 

materials  i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, excepte els 

materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 

Companyies.   

       

3.61.  Xarxa de distribució de gas 

Descripció 

Apart de lo especificat en aquest apartat d’obligatori compliment les Instruccions 

Tècniques ITC-MIG-5.5., la ITC-MIG 6.1  la ITC-MIG-6.2 i totes les altres que estiguin 

en vigor en el moment de la realització de les obres. 

Les canalitzacions aniran enterrades, excepte en els casos enumerats més endavant. 

La fondària d’enterrament de les canalitzacions haurà de ser, al menys, igual a 0,50 

metres, amidats entre la generatriu superior de la canalització i la superfície del 

terreny, excepte  per a canonada de foneria gris i fibrociment, que haurà de ser de 

0,60 metres. 

Sota les vies de tren, la fondària d’enterrament serà al menys d’un metre. 

Quan la canalització estigui situada en l’interior d’una beina de protecció la fondària 

d’enterrament  haurà d’amidar-se a partir de la generatriu superior de la beina. 

Quan la canalització es situa enterrada i pròxima a altres obres o conduccions 

soterrades, haurà de disposar-se, entre les parts més properes de les dues 

instal·lacions, d’una distància, com a mínim, igual a: 
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                        0,10 metres en els punts d’encreuament. 

                        0,20 metres en recorreguts paral·lels. 

 

Sempre que sigui possible, hauran d’augmentar-se aquestes distàncies i sobre tot en 

obres d’importància, de manera que es redueixin, per ambdues obres, els riscs 

inherents a l’execució de treballs de reparació i manteniment en l’obra veïna. 

Quan, per raons justificades, no puguin respectar-se les fondàries senyalades 

anteriorment i la canonada no hagi estat calculada per a resistir els esforços mecànics 

exteriors a que es trobi sotmesa, hauran d’interposar-se entre la canonada i la 

superfície del terreny lloses de formigó o planxes metàl·liques que redueixin les 

càrregues sobre la canonada a valors equivalents als de la fondària inicialment 

prevista. 

Quan, per causes justificades, no puguin mantenir-se les distàncies  mínimes entre 

serveis que es fixen anteriorment, hauran d’interposar-se entre amb dos serveis 

pantalles de fibrociment, material ceràmic, goma, amiant, plàstic o altre material de 

similars característiques mecàniques i dielèctriques. 

Quan la canonada travessi espais buits haurà de col·locar-se aquesta en l’interior 

d’una beina de protecció amb les seves corresponents ventilacions, llevat que estigui 

assegurada una perfecta ventilació en funció de l’estructura del buit i la densitat del 

gas. 

En l’interior de la beina sols es permetran unions soldades. 

Es col·locarà un sistema adequat d’indicació de la existència d’una canonada de gas 

soterrada. Aquesta  indicació es col·locarà a una distància compresa entre 20 i 30 

centímetres per damunt de la canonada de gas, i haurà de cobrir, al menys, el 

diàmetre de la canonada. 

En les zones susceptibles d’avaries afectades per moviments del terreny o 

esllavissades del sòl, en l’encreuament d’obstacles  hidrogràfics, així com per a 

franquejar obres de fàbrica (dics, ponts) o altres casos semblants, les canalitzacions 

podran instal·lar-se a l‘aire lliure (canalitzacions aèries). 

Així mateix les canonades metàl·liques que el seu diàmetre nominal no excedeixi  de 

50 mm. podran instal·lar-se aèries, fixades a les edificacions. 

En les canalitzacions aèries es tindran en compte els efectes de les deformacions 

tèrmiques i sol·licitacions mecàniques a què pugui estar sotmesa la canonada, havent 

d’adoptar-se els dispositius de compensació, amarratge, arriostrament que siguin 

precisos a fi de garantir la seguretat i estabilitat de l‘obra. 
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Protecció contra la corrosió externa 

a) Canalitzacions d’acer. 

Les canalitzacions enterrades hauran d’estar protegides contra la corrosió 

externa mitjançant un revestiment continu a base de brea d’hulla, betum de 

petroli, matèries plàstiques o altres materials, de forma que la resistència 

elèctrica, adherència  al metall, impermeabilitat a l’aire i a l’aigua, resistència als 

agents químics del sòl. Plasticitat i resistència mecànica satisfacin les 

condicions a les que es veurà sotmesa la canalització. 

          Immediatament abans de ser enterrada la canalització es comprovarà el bon 

estat de revestiment, mitjançant un detector de rigidesa dielèctrica per salt de 

guspira tarat a 10 kV, com a mínim. 

         En els punts de la xarxa en els que s’utilitzin beines tubs de protecció metàl·lics i 

aquests no estiguin aïllats del sòl, s’assegurarà un perfecte aïllament elèctric 

entre canalització i aquesta beina, o s’inclourà aquesta en el sistema de 

protecció caòtica. 

        Les parts de canalització aèries es protegiran contra la corrosió externa per mitjà 

de pintura, metal·litzant o altre sistema apropiat. 

        La protecció caòtica s’aplicarà a les canalitzacions d’acer enterrades quan les 

condicions del terreny ho exigeixin. La seva finalitat serà assegurar un potencial 

entre la canalització  i el sòl que amidat respecte a l’elèctrode de referència de 

coure-sulfat de coure, sigui igual o inferior a –0,85 volts. Aquest potencial serà de 

–0,95 volts com a màxim, quan hi hagi risc de corrosió per bactèries 

sulfatreductores. 

        En aquells casos en què existeixin corrents vagabundes, ja sigui per proximitat a 

línies fèrries o altres causes, haurà d’adoptar-se mesures especials per a la 

protecció caòtica de la canalització, segons exigències de cada cas. 

        Quan les corrents vagabundes puguin provocar variacions en el potencial de la 

protecció, el potencial podrà arribar a valors majors que els indicats anteriorment 

sense limitació de valor, per a puntes quasi instantànies, durant un temps màxim 

d’un minut, i valors màxims de fins –0,50 V durant un temps màxim de cinc 

minuts, sempre que la duració total acumulada d’aquestes puntes en vint-i-quatre 

hores no sobrepassi un hora. 

 

b) Canalitzacions de coure. 

Quan  les característiques del terreny o exigeixin, les canalitzacions de coure 

enterrades hauran de protegir-se de la corrosió externa mitjançant un 

revestiment o altre procediment adequat. 
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Materials 

a) Polietilè 

Per a la determinació del polímer així com pel càlcul dels gruixos dels tubs i per 

a la fabricació prova i control dels mateixos, es seguiran les especificacions 

establertes en la norma UNE 53.333 o altre norma de reconegut prestigi (ISO, 

ANSI, B31.8. ASTM D 2.513). 

Donades les característiques d’aquest material: 

- No s’ha d’utilitzar el polietilè a intempèrie ni en aquells llocs en què la 

temperatura pugui sobrepassar els 50ºC. 

- Es té que de vigilar especialment que els tubs  no rebin, en ocasió del seu 

transport o de la seva estesa, cops contra cossos amb arestes vives. 

- Ha d’emmagatzemar-se protegint-lo dels raigs solars, quan en la seva 

composició no contingui algun producte que el protegeixi dels efectes 

perjudicials dels mateixos. 

 

El fabricant dels tubs haurà de donar per a cada partida uns certificats, en els que 

consti: 

I) Que els tubs compleixin amb les especificacions adoptades. 

II) Controls i assaigs realitzats pel fabricant amb objecte de garantir una 

qualitat adequada a l’ús requerit en l’àmbit d’aquesta Instrucció. 

 

b) Foneria dúctil i foneria gris (solament  per a combustibles gasosos de les 1ª i 2ª 

famílies). 

 Pel càlcul dels gruixos dels tubs  i per a la fabricació prova i control dels mateixos, es 

seguiran les especificacions establertes en les normes UNE, ISO, o EN corresponents 

a aquests materials o altra norma de reconegut prestigi. El gruix dels tubs de foneria 

gris, expressat en mil·límetres, no serà en cap cas menor de 

    

                                                           10 

----- (7 + 0,02 DN) 

                                                          12 

 

        Sent  DN el diàmetre nominal expressat en mil·límetres. 

 

        El fabricant dels tubs haurà d’emetre per a cada partida uns certificats anàlegs als 

indicats anteriorment. 
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c) Fibrociment (solament per a combustibles gasosos de les 1ª i 2ª famílies). 

Per  a la fabricació, prova i control dels tubs es seguiran les especificacions de 

la norma UNE 88.203. 

Els tubs utilitzats han de ser de les següents classes: 

Classe de 10 bar. Per a diàmetres  Ø  > 200 mm. 

Classe de 20 bar. Per a diàmetres  Ø <  200 mm. 

 

El fabricant dels tubs haurà de donar uns certificats en els que consti haver 

realitzat amb resultats satisfactoris els assaigs d’estanqueïtat, ruptura per 

pressió  hidràulica interior, ruptura per aplastament transversal i ruptura per 

flexió longitudinal, tal com senyala la norma UNE 88.203. 

 

d) PVC (solament per a combustibles gasosos de les 1ª i 2ª famílies). 

Per a la fabricació, prova i control dels tubs de PVC rígid es seguiran les 

especificacions establertes en les normes UNE 53, 163 o ISO 2703. El gruix 

dels tubs serà el corresponent a la sèrie Q de les esmentades normes. 

Per la fabricació, prova i control dels tubs de PVC modificat es seguiran les 

especificacions establertes en la norma ISO/DIS 6993 o les seves 

corresponents normes UNE. El gruix dels tubs serà el corresponent a la sèrie A 

de l’esmentada norma. 

Donades les característiques d’aquest material: 

No ha d’utilitzar-se en aquells llocs en què  la temperatura pugui sobrepassar el 

59ºC. ni a d’intempèrie. 

- S’ha de tenir cura que els tubs no rebin en ocasió del seu transport o de 

la seva estesa cops contra cossos amb arestes vives. 

- Han d’emmagatzemar-se protegint-los dels raigs solars.  

 

El fabricant dels tubs  haurà d’emetre per a cada partida uns certificats, en els que 

consti: 

I) Que els tubs compleixen les especificacions corresponents. 

 

II) Per a el PVC 

 

     PVC rígid: 

    Haver realitzat amb resultats satisfactoris els assaigs que senyala la norma UNE 53, 

163 o ISO 2703 rígid. 
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   Haver realitzat amb resultats satisfactoris els assaigs que senyala la norma UNE 53, 

163 o ISO 2703 i d’acord amb les normes ISO 2505, ISO/R 1167, ISO 3127 i ISO 

2507 o les seves corresponents normes UNE. 

     PVC modificat: 

   Haver realitzat amb resultats satisfactoris els assaigs que senyala la norma ISO/DIS 

6993 o les seves corresponents normes UNE. 

e) Accessoris  i elements auxiliars. 

Els accessoris (peces de forma, brides o altres) elements auxiliars (vàlvules, 

filtres, sifons, dispositius de limitació de pressió o altres) de les canalitzacions, 

hauran de complir les normes UNE, ISO, EN, o altres de reconegut prestigi o 

hauran d’haver estat convenientment assajats per l’Empresa subministradora o 

per Entitat de reconeguda competència. En tots els casos, els assaigs 

esmentats hauran de gramatitzar  la seguretat operativa dels accessoris i dels 

elements auxiliars. 

 

f) Altres materials 

Com caràcter provisional podran utilitzar-se altres materials sempre que es 

sol·liciti expressament al Enter Autonòmic i es justifiqui que aquests materials 

reuneixen unes condicions tècniques i de seguretat similars a les establertes  en 

aquest Plec. Per a la seva utilització generalitzada precisaran  la autorització del 

Ministeri d’Indústria i Energia. 

En reparacions de xarxes ja existents es podran utilitzar materials de la mateixa 

naturalesa dels materials de què està construïda  la canalització. 

Els elastòmers utilitzats  en juntes d’estanqueïtat en contacte directe amb  el 

gas  hauran de ser els apropiats al tipus de gas i complimentar la norma UNE 

53, 591 o altre de reconegut prestigi. 

 

3.62.  Construcció 

La vigilància i control de la col·locació dels tubs, la realització de les unions i els 

assaigs i proves a executar els farà el propi distribuïdor de gas o una Empresa 

especialista designada pel mateix 

L’Empresa que executi la Instal·lació dels elements que constitueixen la canalització 

haurà de disposar de l’equip i del personal especialitzat per a la correcta realització 

dels treballs. 
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Ha de comprovar-se en obra, després del transport  i abans de la seva col·locació, el 

bon estat dels tubs, del seu revestiment, dels accessoris i dels elements d’unió, així 

com la absència de cossos estranys. 

El fons de la rasa es prepararà de forma que el tub tingui un suport ferm, continu i 

exempt de materials que puguin malmetre la canonada o la seva protecció. 

Durant la instal·lació de la canalització es prendran precaucions especials per a no 

pertorbar el bon funcionament de les xarxes de drenatge o de qualsevol altra 

instal·lació soterrada propera a la canalització de gas. 

En cas de gas humit, la canalització haurà de tenir un pendent de 5 mm/m. a efecte de 

permetre la recollida d’eventuals condensats en les zones baixes de la mateixa. 

En la col·locació en rasa de la canonada de polietilè es prendran  les degudes 

precaucions que permetin l’absorció de les dilatacions, a fi d’evitar sobretensions 

perjudicials per variacions tèrmiques. 

Les unions dels tubs de les canalitzacions entre elles i entre aquests  i els seus 

accessoris, hauran de fer-se d’acord amb els materials en contacte, mitjançant brides, 

peces especialment dissenyades pel cas o utilitzant la corresponent tècnica de 

soldadura en fred o en calent. En les unions amb elements auxiliars es podran utilitzar 

a més dels tipus d’unió anteriorment especificats, les unions roscades. En tot cas ha 

d’assegurar-se l’estanqueitat de les unions no soldades mitjançant juntes 

comprensibles o deformables de materials no atacables pel gas. 

Les unions han de se realitzades únicament per personal qualificat i la realització de 

les soldadures, en les canalitzacions d’acer, haurà de confiar-se a soldadors qualificats 

pel CENIM (Centre Nacional d’Investigacions Metal·lúrgiques) o per una Entitat 

col·laboradora per  a l’aplicació de la Reglamentació sobre Gasos Combustibles, 

després de superar les corresponents proves de capacitat segons la norma UNE 14 

042 o altra de reconegut prestigi. 

Les unions dels tubs de polietilè entre elles es faran normalment per soldadura, i les 

d’aquests accessoris, i elements  auxiliars o tubs metàl·lics es faran mitjançant 

soldadura o sistemes apropiats. 

En les canalitzacions de polipropilè, les vàlvules hauran d’immobilitzar-se a fi d’evitar 

que es transmetin als tubs els esforços produïts al maniobrar-les. 

Totes les parts accessibles de la canalització hauran de ser resistents a la manipulació 

per personal aliè a la Companyia operadora  i, en el seu defecte, haurà de disposar de 

la corresponent protecció. 
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Proves en obra 

Abans de la seva posta en servei, les canalitzacions seran sotmeses a una prova 

d’estanqueïtat per medi d’aigua, aire gas a una pressió efectiva d’1  bar durant al 

menys una hora a partir del moment en què s’arribi a aquesta pressió. En el cas de 

què aquesta prova no pugui realitzar-se s’haurà de procedir a una prova de gas a la 

pressió de servei, però comprovant totes les juntes amb aigua sabonosa o altre 

sistema adequat. 

Els elements que constitueixen la unió entre el tram assajat i la canalització en servei 

seran verificats amb aigua sabonosa o altre sistema apropiat a la pressió de servei. 

Així mateix es seguirà igual procediment per a la comprovació de les eventuals 

reparacions. 

 

Posada en servei 

Quan es procedeixi l’omplerta de gas de la canalització es farà de manera que s’eviti la 

formació de mescla d’aire-gas compresa  entre els límits d’inflamabilitat del gas. Per 

això la instrucció del gas en la extremitat de la canalització s’efectuarà a una velocitat 

que redueixi el risc de mescla inflamable en la zona de contacte o es separaran 

ambdós fluxos amb un tap de gas inert o pistó de purga. 

 

Obra civil 

L’obra civil implicarà una sèrie de treballs amb la finalitat de situar la xarxa  o 

escomeses en condicions talls, que romanguin en el temps les característiques de 

bona instal·lació, aconseguides en el moment de la finalització del seu muntatge. Per 

això haurà de prendre’s una especial cura en la realització de totes i cada una de les 

fases de què es composa. 

En tot cas els treballs i les diferents operacions seran supervisades pel personal tècnic 

de la Companyia de Gas. 

 

Consideracions prèvies 

Traçat 

En base a les dades aportades en els Documents Tècnics, es coneixerà de forma 

aproximada el traçat de l’obra, no obstant hauran de realitzar-se els actes de prova, 

necessàries en cada cas, a fi de determinar exactament el lloc més idoni per establir  

la canonada. 
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El traçat que resulta d’aquestes prospeccions haurà de ser rectilini com sigui possible  

i sensiblement semblant al projectat. 

Quan per dificultats trobades en el subsòl sigui necessari variar de forma substancial el 

traçat previst, haurà de recabar-se l’autorització del tècnic de la Cia. de Gas. 

 

Fondària 

L’obra civil es realitzarà per a situar la canonada de forma que la seva generatriu 

superior estigui situada a una fondària igual o major de 0,60 m. amb relació al nivell 

definitiu del sòl. 

 

Distància a edificis i obres soterrades 

La distància recomanable a  què ha de situar-se la canalització amb relació amb la 

línia de façana és d’1,50 m., si per diferents causes no fos possible, es modificarà 

aquesta distància cuitant de què la canalització vagi preferentment  per vorera i a la 

màxima distància  possible de façana. 

En el cas de què en el transcurs dels treballs d’obra civil es  trobin  obres soterrades 

talls com cambres soterrades, túnels, clavegueres visitables, aparcaments soterranis, 

etc., es procurarà que la distància mínim entre aquestes obres i la generatriu de la 

canonada més pròxima a elles siguin  igual o superior a 0,30 m., agafant en el cas de 

què no sigui possible, mesures especials que garantissin que qualsevol fuita fortuïta no 

doni com a conseqüència l’entrada de gas en aquestes obres. 

 

Cruament i proximitat amb altres conduccions 

L’obra civil es realitzarà de forma que amb relació als diferents serveis que es troben 

en el subsòl, la distància mínima entre la generatriu exterior de la canonada i aquells, 

tant en paral·lelisme com en cruament, serà de 0,20 m. a fi d’assegurar  una bona 

instal·lació i una fàcil maniobrabilitat en el seu manteniment. 

En cap cas podrà situar-se una canonada al llarg i per sota d’una conducció de 

tubulars no estanques, talls com les Telefòniques, i en cas de cruament no haurà de 

coincidir cap junta de la canonada amb cap junta de la tubular en una longitud de 0,50 

m. contada a ambdós costats del punt de cruament. En cas de què sigui necessari, per 

a complir aquesta condició s’impermeabilitzarà exteriorment la junta de la tubular. 

 

Pas a través de diversos obstacles 

Els passos a través de carreteres i e vies fèrries es realitzaran segons les disposicions 

impostes  pels organismes competents. 
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En el cas de cruament amb línies fèrries la distància mínima entre la generatriu 

superior del tub i el patí del carril serà de 1,2 m. Aquesta distància es comptarà en el 

cas  que existeixi entubament, a partir del tub de protecció. 

 

Senyalització 

En  les obres que tinguin el traçat en zona urbana o bé travessin alguna via d’ús 

públic, s’haurà de prendre mesures de seguretat en dents a avisar del 

desenvolupament de les mateixes evitant que per la seva causa es pugui produir algun 

dany pel trànsit rodat o de vianants que discorri per les seves proximitats. 

Amb aquest fi es situaran tanques que limitin de la millor manera la zona de treballs 

impedint l’accés a la mateixa, cuitant no obstant que el trànsit sigui franc al llarg de 

l’àrea de treball sense implicar cap risc addicional per causa de les obres. 

Haurà de cuidar-se així mateix que en les hores nocturnes  la zona tancada disposi de 

llum d’avís alimentada per generadors autònoms que assegurin la fàcil localització de 

les obres. 

 

Realització de la rasa 

Excavació 

L’excavació de la rasa podrà realitzar-se a mà o a màquina. Per a la elecció de quin 

dels mètodes és el més apropiat en cada cas concret, serà  de molta utilitat lo observat 

en les cates de prova realitzades per a determinar el traçat definitiu. No obstant 

s’adoptarà preferentment per l’excavació amb mitjans  mecànics. 

L’excavació es realitzarà de forma ordenada fins la fondària desitjada; en casos 

especials, quan la consistència del terreny no és la adequada o bé quan la fondària de 

la rasa així o aconselli, es procedirà  al seu entubamament a mesura que es vagi 

profunditzant. 

En els punts en què es situaran les juntes d’unió dels diferents elements de la 

canonada, que necessàriament hagin de realitzar-se “in situ”, hauran d’efectuar-se 

places que facilitin aquesta unió. També requeriran excavacions majors els punts 

d’entroncament tant de xarxes com d’escomeses i aquells en què hagin de situar-se 

elements talls com sifons, vàlvules, etc. 

Els productes  procedents de l’excavació hauran de situar-se de forma que no 

destorbin la marxa dels treballs, no impedeixin la lliure evacuació de les possibles 

aigües pluvials pels claveguerons situats a aquest afer, evitant al mateix temps que 

existeixi el risc d’inundacions bé en la rasa o en la via pública i disposant-los de 

manera que es deixin passos suficients tant pels vehicles com pels vianants, en 

particular en els accessos a immobles, magatzems, garatges, etc. 
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En les obres d’excavació s’observarà una cura especial tant si es realitza a màquina i 

a mà, per no malmetre les possibles obres soterrades trobades en el subsòl, procedint 

a les mesures que siguin d’aplicació en cada cas per evitar que pateixin danys. 

Si algun dels serveis existents sofrís algun error es notificarà immediatament al tècnic 

de Companyia de Gas, S.A. i al propietari dels servei per a què procedeixi a la seva 

reparació. 

 

Fons de la rasa 

El fons de la rasa estarà desproveït de pedres i dels elements durs que s’hagin trobat 

en l’excavació, havent procedit al seu sanejament i compactació quan no ofereixin 

garanties d’estabilitat permanent. Estarà perfectament enrassat amb un pendent mínim 

de 5%  a on hagi de situar-se una canalització de Baixa Pressió i en aquelles 

canalitzacions de Mitja Pressió en les que circuli gas humit. 

Per a què existeixi un suport uniforme de la canonada a instal·lar es replenarà el fons 

de la rasa amb 0,10 m. de terra garbellada o de sorra de riu que haurà de compactar-

se adequadament. 

 

Tapat de la rasa 

El replana’t de la rasa fins a 0,20 m. per damunt de la generatriu superior de la 

canonada s’efectuarà amb sorra de riu o terra fina procedent de l’excavació, garbellant 

si és necessari aquesta  per eliminar qualsevol material que pugui malmetre la 

canonada. 

En aquesta primera fase del tapat s’ha de prendre les màximes precaucions per a què 

no quedin espais buits, retocant les terres  per les parts inferiors  laterals de la 

canonada procedint a un bon  piconament manual de tota la terra. 

Després d’aquesta primera capa de replè es situarà una tela plastificada de 0,40 m. 

d’amplada i de color groc que serveixi d’avís de l’existència de la conducció. 

La regata del tapat fins el nivell del sòl es realitzarà amb capes de 0,20 m. compactant-

les de manera que abasti la mateixa consistència del terreny que es tenia  al principi i 

ajustant-se a les normes o reglaments de vialitat existents. 

Els materials procedents de l’excavació que per la seva qualitat siguin impropis pel 

tapat es transportaran a l’abocador conjuntament amb els sobrants a  fi de què la via 

pública quedi neta de deixalles. 
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Reposició de paviments 

La reposició dels paviments demolits haurà de fer-se de manera que la zona afectada 

per la canalització quedi en el seu estat primitiu, atenent en tot moment les indicacions 

del organismes públics competents o propietaris afectats. 

Haurà de tenir-se especial atenció en la reposició de paviments en què els marcs de 

les arquetes afectades o bé  les que s’estableixin com a conseqüència de la 

canalització, quedin perfectament enrasades i lliures de materials que impedeixin la 

seva ràpida obertura. 

 

DIMENSIONS EXCAVACIÓ RASES 

 

EXCAVACIÓ A MÀQUINA 

 

MATERIAL D en mm. A m. B  m. 

P E 

A C 

F D 

63, 90, 110 i 160 

50, 80, 100 i 150 

100 

 

0,40 

 

1 

A C 

F D 

200 

150 i 200 

0,60 1,20 

A C 

F D 

250 i 300 

250 i 300 

0,80 1,50 

 

 

EXCAVACIÓ A MÀ 

 

MATERIAL D en mm. A m. B m. 

P E 

A C 

63, 90 

50, 80 

0,40 0,80 

P E 

A C 

F D 

100, 160 

100,150 

100 

0,60 1 

A C 

A D 

200 

150 i 200 

0,60 1,20 

A C 

F D 

250 i 300 

150 i 300 

0,80 1,50 
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3.63.  Unitats d’obra no incloses en el plec de condicions 

Les unitats d’obra no incloses expressament en el present Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o bé als plànols del Projecte, s’executaran d’acord amb allò 

sancionat pel costum com a regles de bona construcció i les indicacions que per 

aquest afer assenyali el Tècnic Director de l’Obra. 
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4. CAPÍTOL DE DISPOSICIONS GENERALS 

4.1.  Contradiccions i omissions del projecte 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 

hauran d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 

contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest 

últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 

detalls de l’obra que siguin indispensables per portar a terme l’esperit o intenció 

exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, 

no només no eximiran el Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra 

omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si 

haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de 

Condicions, i es consideraran inclosos en els preus unitaris del pressupost, tot i que la 

descripció del preu no en faci menció explicita. 

Les descripcions fetes de les partides d’obra que consten als Quadres de Preus i als 

Pressupostos intenten ser el més exhaustives possibles. En cas d’omissió, error, 

contradicció o falta de definició, la interpretació última serà a càrrec de la Direcció 

d’Obra, sense que això suposi cap alteració al preu final de la partida en qüestió. En 

concret, totes aquelles partides d’obra relacionades amb la instal·lació d’un determinat 

equip mecànic, elèctric o electromecànic, es consideren en qualsevol cas com a 

completes en relació a les activitats de subministrament tasques d’instal·lació o proves, 

incloent l’equip principal i els materials auxiliars de menor quantia que siguin necessaris 

per a una correcta instal·lació i funcionament del conjunt. 

  

4.2.  Autoritat de l'enginyer encarregat 

L’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, designarà al Director de 

les Obres (Enginyer Encarregat de les Obres), que per sí o per aquelles persones que 

designi en la seva representació, seran els responsables de la inspecció i vigilància de 

les obres, assumint totes les obligacions i prerrogatives que els pugui correspondre. 

 

L'Enginyer Encarregat de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la 

qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d’obra contractades, interpretació 

de Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant 
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l’execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 

concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

 

4.3.  Representant del contractista 

El Contractista haurà de designar a un tècnic perfectament identificat amb el Projecte, 

que actuï com a representant davant l'Administració en qualitat de Cap d’Obra o 

Director de la Contracta, i que haurà d’estar representat permanentment a l’obra per 

persona o persones amb prou poder per a disposar sobre totes les qüestions relatives a 

les mateixes, pel qual haurà de posseir els coneixements tècnics suficients. 

El Contractista mantindrà adscrit a l’execució de l’obra el corresponent equip 

d’assessorament, que proporcionarà els plànols de detall tant de l’obra civil com dels 

equips tècnics així com les instruccions per al muntatge i, en general tota la 

documentació tècnica necessària. Aquest equip de Projecte realitzarà també el Projecte 

Final de les Obres.  

Qualsevol canvi dins de l’equip tècnic del contractista haurà de ser comunicat amb 

suficient antel·lació al Director de les Obres, per tal de procedir a la seva aprovació per 

part de l’Administració. 

Durant l’horari laboral, del que el Director de la Contracta donarà coneixement al 

Director d'Obra, hi haurà sempre a l’obra un representant del Contractista facultat per a 

rebre documents o prendre raó d’ordres de l'Administració, sense perjudici de que es 

pugui acordar per al lliurement normal de documents algun altre lloc, com l’oficina del 

Contractista, la seva oficina de Projectes, etc. 

 

4.4.  Sub-contractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de l'Enginyer 

Encarregat de les mateixes. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 

acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar 

dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 

equipada per a la seva execució. L’acceptació del subcontracte no eximirà al 

Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
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4.5.  Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de 

l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 

d’acabament de les diferents unitats d’obra, compatible amb el termini total d’execució. 

Aquest pla, una vegada aprovat, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, 

caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 

maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 

proposats quedaran adscrits a l’obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui 

retirar-los sense autorització de l'Administració. 

L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció 

alguna de responsabilitat pel Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o 

totals convinguts. 

 

4.6.  Comprovació del replanteig de les obres 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 

d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de 

referència que consti citat al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. Es realitzarà sobre 

el terreny el replanteig general de les obres, marcant d’una manera completa i detallada 

quants punts siguin precisos i convenients per a la determinació completa dels diferents 

elements que integren. En cas que s’hagués apreciat alguna discrepància es 

comprovarà i es farà constar a l’Acta amb caràcter d’informació per a la posterior 

formulació de plànols d’obra. 

A l’acta s’hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 

contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 

dades sobre el terreny per comprovar la correspondència de les obres definides al 

Projecte amb la forma i característiques  

El Contractista aportarà, al seu càrrec, tot el personal i equips necessaris per portar a 

terme aquest replanteig. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 

obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar 

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. El Contractista representarà 

als plànols les superfícies que, tant per l’exigència de les obres a realitzar com per les 

necessitats de parc per a càrrega i descàrrega de material, s’estimin precises. Aquest 
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document serà presentat a la Direcció de les Obres amb l’objecte de sol·licitar en el seu 

cas la corresponent autorització d’ocupació. 

Aquestes afeccions es faran constar a l’Acta, a efectes de tenir-les en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

D’aquest replanteig, que deurà presenciar el Director de les Obres o persona delegada, 

s’aixecarà Acta subscrita pel Director de les Obres i el representant del Contractista. 

A partir de la data de l’Acta i durant tot el temps que s’inverteixi en l’execució de les 

obres, la vigilància i conservació dels senyals o punts determinants del replanteig correrà 

a càrrec del contractista. 

Totes les operacions inherents als replanteigs parcials hauran d’ésser executades pel 

Contractista i sota la seva responsabilitat, sent així mateix pel seu compte quantes 

despeses s’originin. 

Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 

l’obra. El Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la manera i dates en que 

programi portar-los a terme. La Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, 

en cas que els mètodes o temps d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 

correctament la forma i temps d’executar-los. 

La Direcció d’Obra podrà fer, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 

replanteigs efectuats. 

A més del replanteig general s’acompliran les següents prescripcions: 

El Director o personal subaltern en qui es delegui, quan no es tracta de part d’obra 

d’importància, executarà sobre el terreny el replanteig. 

No es procedirà al reblert de les rases ni elements localitzats sense que el Director o 

subaltern segons els casos, prenguin o anotin de conformitat amb el Contractista i en 

presència del mateix, les dades necessàries per a situar i valorar dites rases. 

Seran a càrrec del Contractista totes les despeses que s’originin al practicar els 

replanteigs i reconeixements a que es refereixi aquest Article. 

 

4.7.  Ordres al contractista 

El "Llibre d'Ordres" s’obrirà a la data de Comprovació del Replanteig i es tancarà a la de 

la Recepció Definitiva. 
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Durant aquest temps estarà a disposició de la Direcció de les Obres que, quan 

procedeixi, hi anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 

autoritzant-les amb la seva signatura. 

Efectuada la Recepció Definitiva, el "Llibre d'Ordres" passarà a poder de la Direcció de 

les Obres, si bé podrà ésser consultat en tot moment pel Contractista. 

 

4.8.  Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l’ordre de l'Enginyer Encarregat, i 

començarà els treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà de 

manera que pugui garantir-se el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va servir 

de base al Contracte, en els terminis programats. 

 

4.9.  Forma d’executar les obres 

Les obres es construiran amb estricta subjecció al present Projecte de Construcció 

aprovat i en tot allò que no especifiqui el citat Projecte s’estarà a la interpretació del 

Director d'Obra, sense que el Contractista pugui reclamar contra aquesta interpretació ni 

sol·licitar indemnització econòmica quan aquesta interpretació hagi estat necessària per 

la indefinició del Projecte de Construcció. En concret, el Director d'Obra seleccionarà les 

característiques dels materials i les marques i tipus dels equips que no hagin estat 

especificats en el Projecte de Construcció, segons el seu millor criteri, sense que el 

Contractista tingui dret a cap reclamació econòmica encara que consideri lesiva als seus 

interessos la selecció feta pel Director d'Obra. 

Cap obra o instal·lació podrà realitzar-se sense que hagin estat aprovats pel Director 

d'Obra els documents de detall corresponents. Conseqüentment, el Director d'Obra 

podrà refusar qualsevol obra o instal·lació que al seu judici sigui inadequada si la 

característica que provoca el refús no es troba especificada en algun document de detall 

aprovat. En el cas que el Director d'Obra decideixi refusar una obra o instal·lació 

continguda en algun document de detall aprovat per considerar, a posteriori, que és 

necessari per al desenvolupament adequat del Projecte, la demolició i substitució es 

consideraran obres complementàries que hauran d’ésser abonades al Contractista. 

El Director de l'Obra determinarà l’horari i el lloc on el Contractista pot entregar a la 

Direcció d'Obra per al seu examen i aprovació els Documents de Detall. El mecanisme 

d’aprovació serà el següent: 
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El Contractista rebrà una còpia dels Documents de Detall  lliurats, signada per persona 

autoritzada de la Direcció d'Obra, on hi consti la data de lliurement dels Documents. 

Si en el termini de deu dies hàbils a partir del següent al lliurament no rep el Contractista 

cap resposta sobre els Documents de Detall presentats, es consideraran aprovats. 

La Direcció de l'Obra podrà prorrogar el termini de resposta comunicant-ho per escrit al 

Contractista dins el termini habilitat per a contestar, en els casos en que el termini de 

deu dies no sigui suficient a judici del Director d'Obra. 

En el termini de resposta habilitat, el Director d'Obra podrà tornar els Documents de 

Detall: 

1. Aprovats 

2. Aprovats amb modificacions 

3. Per a modificació i nova presentació 

 

Si el Contractista no està d’acord amb alguna modificació, haurà de comunicar-ho per 

escrit a la Direcció d'Obra en el termini de cinc dies hàbils a partir de la recepció del 

Document corresponent i la Direcció d'Obra haurà d’estudiar la discrepància amb el 

Contractista amb la major brevetat possible. La decisió final de la Direcció d'Obra serà 

executiva, sense perjudici de que el Contractista exerceixi els seus drets en la forma que 

estimi oportuna. 

El Contractista podrà proposar, sempre per escrit, a la Direcció de les Obres la 

substitució d’una unitat d’obra per una altre que reuneixi millors condicions, l'ús de 

materials de més esmerada preparació o qualitat dels contractats, l’execució de majors 

dimensions de qualsevol part de l’obra o, en general, qualsevol altra millora d’anàloga 

naturalesa que jutgi beneficiosa per a ella. 

Si el Director de les Obres estimés convenient, encara que no sigui necessària, la millora 

proposada, podrà autoritzar-la per escrit, però el Contractista no tindrà dret a 

indemnització, sinó només a l’abonament del que correspondria si hagués construït 

l’obra amb estricta subjecció al contractat. 
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4.10.   Facilitats per inspecció 

L’adjudicatari donarà a la Direcció de les Obres i als seus representants tot tipus de 

facilitats per als replantejos, reconeixements i amidaments, així com per a la inspecció 

de l’obra en tots els treballs, amb objecte de comprovar l’acompliment de les condicions 

establertes en aquest Plec i facilitarà en tot moment l’accés a totes les parts de l’obra i 

als tallers o fàbriques on s’hi preparin materials o equips o s’hi realitzin treballs per a les 

obres. 

 

4.11.   Plànols de detall de les obres 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 

la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista prepararà els plànols 

detallats d’execució de les obres contractades que la Direcció d’Obra cregui 

convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 

treballs i assaigs realitzats, els plecs de prescripcions i els reglaments vigents. Aquests 

plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d’Obra, a 

la data programada per a l’execució de la part d’obra a que es refereixen i ser aprovats 

per la Direcció d’Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició 

en que ha d’establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 

disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’Obra fos imprescindible, a 

introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 

d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació del 

preu ni del termini total ni dels parcials d’execució de les obres. 

Serà responsabilitat del Contractista organitzar l’arxiu dels plànols, actualitzats segons 

l’execució real de l’obra a efectes de liquidació, sent al seu càrrec les despeses 

ocasionades. 

 

4.12.   Modificacions del projecte d’obra 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l’obra projectada, a la Direcció d’Obra, qui, segons la importància 

d’aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l’Administració per a l’adopció de 
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l’acord que s’escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 

modificació sobre el programa d’execució de les obres. 

 

4.13.   Obligació de redactar els plànols al final d'obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d’obra (Plànols "as 

built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d’obra. 

L'Enginyer Encarregat podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en 

el moment de la certificació de la unitat corresponent. 

 

4.14.  Obres i serveis auxiliars 

Totes les obres i serveis auxiliars necessaris seran a compte del Contractista i el seu 

cost es considerarà inclòs en els pressupostos del Projecte de Construcció. En especial, 

el contractista resta obligat a l’execució de les obres auxiliars necessàries per garantir en 

tot moment que es manté el tractament de les aigües residuals durant l’execució de les 

obres d’ampliació de l’EDAR. 

En concret seran per compte del Contractista les obres i serveis auxiliars que 

s’especifiquen en els següents apartats. 

 

4.14.1 Tancament, senyalització i entorn de l'obra 

El Contractista tindrà l’obligació de col·locar senyals ben visibles, tant de dia com de 

nit, a les obres d’explanació, rases i pous, així com les tanques, palencs i balises 

necessaris per a evitar accidents a vianants i vehicles, propis o aliens a l’obra. 

Tanmateix, en el cas que l’execució de les obres exigeixi la inutilització o afecció 

parcial o total d’alguna via o conducció pública o privada, el Contractista disposarà els 

passos provisionals necessaris amb elements de suficient seguretat, per a reduir al 

mínim les molèsties als vianants i trànsit rodat o en el cas que es tracti de 

conduccions, protegir-les a fi de no pertorbar el servei que hagin de prestar, tot això 

d’acord amb la forma i amb els llocs que determini el Director Tècnic de les Obres. 

En tot moment el Contractista haurà de cuidar l’aspecte exterior de l’obra i les seves 

proximitats, a l’hora que posarà en pràctica les oportunes mesures de precaució, 

evitant piles de terra, runes, arreplecs de materials i emmagatzemament d’útils, eines 

i maquinària. 
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Les responsabilitats que poguessin derivar-se d’accidents i pertorbació de serveis 

ocorreguts per l'incompliment de les precedents prescripcions, seran per compte i 

càrrec del Contractista. 

 

4.14.2 Rètols anunciadors 

El Contractista estarà obligat a col·locar, de forma ben visible, un màxim de dos rètols 

anunciadors on s’indiqui la informació que determini el Director de les Obres. 

La col·locació de qualsevol altre rètol anunciador del Contractista o dels seus 

subministradors i el seu contingut hauran d’ésser aprovats pel Director de les Obres. 

 

4.14.3 Fotografies 

El Contractista quedarà obligat a presentar mensualment dues còpies en color, 

grandària 13 x 18 cm, de deu fotografies de les parts més significatives de les obres. 

 

4.14.4 Magatzems 

El Contractista haurà d’instal·lar a l’obra els magatzems necessaris per a assegurar la 

conservació de materials i equips, seguint les instruccions que a tal efecte rebi de la 

Direcció de les Obres. 

 

4.14.5 Oficines d'obra de l'administració 

El Contractista haurà d’executar i moblar les oficines d’obra necessàries per a 

l'Administració, a part de les que ell mateix necessiti, abans de qualsevol altre 

construcció als terrenys d’ubicació de les instal·lacions, sense que en cap cas la 

superfície edificada per aquest concepte amb destinació a l'Administració superi els 

50 m2. 

 

4.14.6 Localització de serveis i conduccions existents 

La situació dels serveis i conduccions existents que s’indica als plànols ha estat 

definida amb la informació disponible, però no hi ha garantia, ni la Direcció de les 

Obres s’hi responsabilitza, de l’exactitud i exhaustivitat d’aquestes dades. 
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Previ a l’inici de les obres, el Contractista, basant-se en els plànols i dades que es 

disposin, estarà obligat a la localització dels serveis existents en la zona amb la 

realització de les cales que fossin precises. Caldrà replantejar sobre el terreny 

aquests serveis i estudiar la millor forma d’executar els treballs per a danyar-los el 

mínim possible, assenyalant el que, en darrer cas, consideri necessari modificar. Si es 

localitzés en aquesta fase un servei no assenyalat al Projecte, el Contractista ho 

notificarà immediatament i per escrit a la Direcció de les Obres. De tots els serveis 

s’aixecaran plànols de la seva situació primitiva i la definitiva, cas d’ésser afectats, on 

s’indicarà el major nombre de característiques possibles, inclosa la companyia 

propietària o explotadora. Aquests plànols es lliuraran a la Direcció de les Obres al 

finalitzar cadascun dels trams en que es subdivideixi l’obra. 

Seran a càrrec del Contractista totes les despeses que s’originin per la localització, 

protecció i possibles desviaments provisionals o definitius de qualsevol servei o 

conducció afectat per l’execució de les obres, estigui o no localitzat explícitament en 

el Projecte. 

 

4.15.   Permisos i llicències 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries 

per a l’execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones 

definides en el Projecte. 

 

4.16.   Construcció i conservació dels desviaments 

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 

d’accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les 

característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 

redactin durant l’obra i s’abonaran d’igual manera que les restants obres contractades. 

La seva conservació durant el termini d’utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 

molèsties que es derivin pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures 

necessàries per a la seva perfecta regulació.  

Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Encarregat de les Obres podrà exigir la 

col·locació de semàfors. 
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4.17.   Precaució contra incendis 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis, així com a les que dicti l'Enginyer Encarregat de les Obres.  

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 

innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a 

l’execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es 

produeixin. 

 

4.18.   Amuntegaments, amidament i aprofitament de materials 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol 

naturalesa, sobre la plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que 

defineixi l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva 

qualitat i per tant l’acceptació per a la utilització a l’obra, requisits que hauran de ser 

comprovats en el moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament hauran de recondicionar-se 

una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que 

puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran 

a càrrec del Contractista.  

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Encarregat de les 

Obres, les balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes 

requerides i la seva utilització haurà d’anar precedida de la corresponent aprovació de 

l'esmentat Enginyer Encarregat.  

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, 

sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles 

hauran de ser prèviament aprovats per l'Enginyer Encarregat de les Obres i, a no ser 

que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 

clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la 

seva aprovació. Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 

conversió seran definits per l'Enginyer Encarregat de les Obres qui, per escrit, justificarà 

al Contractista els valors adoptats.  
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4.19.   Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 

material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord amb 

els preus que per a ells s’hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 

Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 

l’obra, la realització de les quals s’hagi previst executar amb materials utilitzats en altres 

unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d’ésser reparats a càrrec del 

Contractista, de manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser compensades adequadament, a 

càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d’ésser reparades a 

càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 

perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es 

trobin o descobreixin durant l’execució de les Obres, havent de donar notícia immediata 

de les troballes a l'Enginyer Encarregat i col⋅locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, 

llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 

material que pugui ésser perjudicial, durant l’execució de les Obres. 

 

4.20.   Aportació d’equip i maquinària 

El Contractista queda obligat a aportar a les obres l’equip de maquinària i mitjans 

auxiliars que sigui precís per a la bona execució d’aquelles en els terminis parcials i 

totals convinguts al Contracte. 

En el cas que per a l’adjudicació del contracte hagués estat condició necessària 

l’aportació pel Contractista d’un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, 

el Director exigirà aquella aportació en els mateixos termes i detalls que van fixar-se en 

aquella ocasió. 

L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant es trobin en execució les unitats en que s’ha 

d’utilitzar, en la intel·ligència de que no podrà retirar-se sense consentiment exprés del 

Director. 
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Els elements avariats o inutilitzats hauran d’ésser substituïts per altres en condicions i 

no reparats, quan el Director de les Obres estimi que la seva reparació exigeix terminis 

que han d’alterar el programa de treball. 

Cada element dels que constitueixen l’equip serà reconegut per la Direcció, anotant-se 

les seves altes i baixes de posta en obra a l'inventari de l’equip. La Direcció podrà 

també refusar qualsevol element que consideri inadequat per el treball a l’obra. 

L’equip aportat pel Contractista quedarà de lliure disposició del mateix quan ja no sigui 

necessari per a l’obra, excepte estipulació contrària continguda en el Projecte de 

Construcció. 

 

4.21.   Seguretat, salut i higiene de l’obra 

D’acord amb l’article 7 del Reial Decret1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), el 

Contractista haurà d’elaborar un “Pla de seguretat i salut” en el qual desenvolupi i adapti 

“L’estudi de seguretat i salut” contingut en el projecte, a les circumstàncies físiques, de 

mitjans i mètodes en què desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de 

les obres. 

És obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim 

paràgraf) i 8è d’aquest Decret. 

El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l’obra, dotats de les 

condicions d’higiene que estableixen les disposicions vigents. A més a més amb destí a 

les oficines provisionals de l'Administració s’instal·laran els elements de sanejament 

necessaris. 

El Contractista estarà obligat a mantenir a l’obre totes les mesures necessàries per al 

decòrum i perfecte estat sanitari del lloc, havent de proveir el subministrament d’aigua 

potable, l’eliminació de residuals i recollida d’escombraries i la neteja dels lavabos d’ús 

comú, camins, pavellons i altres serveis. 

 

4.22.   Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents 

operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre 

l’estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 
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En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que 

puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar 

possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves 

instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 

prèviament autoritzats per l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

 

4.23.   Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 

provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de 

garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, 

qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament 

per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels 

agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com 

inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de 

garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 

contractats. 

 

4.24.   Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de 

caràcter temporal i pel servei de l’obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu 

emplaçament restaurats a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 

accessos a préstecs o pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui 

necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui 

possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i 

en condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 

d’abonaments directes per la seva realització. 
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4.25.   Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les 

Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d’aquestes, així com el dret 

d’inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 

remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició 

de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d’amuntegaments o 

de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 

vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants; els de neteja i evacuació de 

deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva 

utilització de petites rampes provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats; 

els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es 

facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de 

subministrament, col⋅locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 

instal·lacions, eines materials i neteja general de l’obra a l’acabament dels muntatges, 

conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d’aigua i energia elèctrica 

necessària per a les Obres, així com l’adquisició de les esmentades aigües i energia; els 

de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les 

deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, 

estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de 

retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l’execució de les Obres. 

 

4.26.   Període de construcció 

Comença aquest període a la data de l'Acta de Comprovació del Replanteig de les 

Obres i comprèn la construcció de les obres civils, la fabricació i adquisició dels equips 

industrials necessaris i el muntatge complert dels mateixos a l’obra. 

Durant aquest període el Contractista anirà aportant a l’obra tots els Documents de 

Detall necessaris per a la construcció i instal·lació: plànols, manuals de muntatge i 

funcionament, protocols de proves, instruccions de manteniment, etc., segons el 

programa a l’efecte inclòs en el Projecte de Construcció. En particular, el Contractista 

entregarà al Director de les Obres dos exemplars de tots els llibres, manuals i fulls 
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d'Instruccions d'Operació i Manteniment de les Instal·lacions, en quant sigui possible i 

sempre abans de la Recepció Provisional. 

Durant aquest període es realitzaran les proves de reconeixement. El Director de les 

Obres podrà decidir que alguna d’aquestes proves sigui realitzada o acabada durant el 

període de Posta a Punt. 

La Direcció de les Obres declararà oficialment quan el període de construcció pot 

donar-se per acabat per a donar pas al de posta a punt. 

 

4.27.   Període de posta a punt 

El Període de Posta a Punt es desenvoluparà a continuació del Període de Construcció 

i comprendrà els possibles treballs de finalització i ajust de l’obra civil, el sistema 

hidràulic, les instal·lacions mecàniques, la instal·lació elèctrica i els sistemes de 

dosificació i control posteriors a la posta en obra de tots els elements necessaris. 

Al llarg d’aquest període s’anirà confeccionant una Relació que contindrà tots els punts 

que han d’ésser especialment sotmesos a observació. 

La Direcció de l'Obra decidirà quins punts d’aquesta Relació hauran de quedar 

sotmesos a observació durant el període de proves de funcionament i quins hauran de 

quedar resolts abans de la recepció definitiva. 

Durant aquest període han de quedar acabades les proves de reconeixement l’execució 

de les quals hagués estat aplaçada pel Director de les Obres. 

La Direcció de l'Obra declararà oficialment quan el Període de Posta a Punt ha de 

donar-se per acabat i procedir-se a la iniciació del Període de Prova General de 

Funcionament. Totes les Proves de Reconeixement hauran d’estar acabades abans de 

l’acabament del present període. 

 

4.28.   Període de prova general de funcionament 

El període de prova general de funcionament es desenvoluparà a continuació del 

Període de Posta a Punt i la seva duració serà, en principi, de set dies. La seva finalitat 

és determinar la capacitat de la instal·lació per a funcionar d’una manera continuada. 

Qualsevol parada d’elements principals que impedeixi el funcionament continuat de la 

línia d’aigua de l'Estació durant aquest període n’implicarà el començament tantes 

vegades com sigui necessari. 



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Botarell. T.M. Botarell 

Document Núm. 3. Plec de condicions  249 

La Direcció de l'Obra declararà oficialment la finalització del Període de Prova General 

de Funcionament. 

 

4.29.   Proves i assaigs previs a la recepció provisional 

Prèviament a la Recepció Provisional de les obres es realitzaran les proves de 

reconeixement establertes al Programa de Proves, inclòs en el Projecte de Construcció. 

Les proves de reconeixement es realitzaran, d’acord amb el capítol 3.2 del present Plec 

i, en el seu defecte, en funció de les normes relacionades en el capítol 3.1 del mateix. El 

programa de proves inclòs en el present Projecte de Construcció estipularà quines han 

de realitzar-se en taller, en obra o en laboratori, així com les proves de sistemes que 

comprenen varis equips i que hagin de realitzar-se després de la instal·lació dels 

mateixos. 

Les proves de reconeixement verificades durant l’execució dels treballs, no tenen un 

altre caràcter que el simple antecedent per a la Recepció Provisional. Per tant, l’admissió 

de materials, elements o unitats, de qualsevol forma que es realitzi en el curs de les 

obres i abans de la seva Recepció, no atenua l’obligació de subsanar o reposar 

deficiències si les instal·lacions resultessin inacceptables, parcial o totalment, a l’acte de 

la Recepció. 

La Prova General de Funcionament a que es refereix el punt 5.17 del present PPT es 

realitzarà també abans de la Recepció Provisional de les Obres i es considerarà 

satisfactòria quan tots els sistemes mecànics i elèctrics funcionin correctament en 

condicions de treball reals durant el període estipulat. 

El Contractista haurà d’avisar la data de la realització de les proves al Director de les 

Obres, amb prou antelació per a que aquest, o la persona a qui delegui, puguin estar 

presents a totes les proves i assaigs de materials, mecanismes i obra executada 

establertes en el programa de proves. Les proves especialitzades s’hauran de confiar a 

laboratoris homologats, independents del Contractista, excepte decisió contrària del 

Director de les Obres. 

No es procedirà a l’ús dels materials sense que aquests siguin examinats i acceptats pel 

Director de les Obres, prèvia realització de les proves i assaigs previstos. 

El resultat negatiu de les proves a que es refereix el present capítol, donarà lloc a la 

reiteració de les mateixes, tantes vegades com consideri necessàries la Direcció de les 

Obres i en els llocs triats per aquesta, fins a comprovar si la prova negativa afecta a una 
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zona parcial susceptible de reparació, o reflexa defecte de conjunt que motivi la no 

admissió a la seva totalitat de l’obra comprovada. 

 

4.30.   Resultat negatiu de les proves de rendiment 

El programa de proves de rendiment que haurà d’acompanyar l'Acta Provisional 

establirà les actuacions a seguir si el resultat d’alguna de les proves no és satisfactori. 

En qualsevol cas, si els resultats obtinguts durant el Període de Garantia, diferissin en 

més d’un 10% dels exigits per als paràmetres fonamentals del procés en el PBE, sense 

que s’haguessin detectat modificacions a les característiques previstes per a les aigües 

d’entrada, la Direcció de les Obres podrà proposar a l'Administració la pèrdua parcial o 

total de la fiança. 

 

4.31.   Recepció provisional 

Per a que la Recepció Provisional pugui realitzar-se han d'acomplir-se les següents 

condicions: 

- Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents: 

1. Projecte final que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb totes 

les possibles modificacions introduïdes durant el projecte i execució de les obres. 

2. Diagrames de fluxes i esquemes elèctrics complerts. 

3. Llibre de llaços de control que descriguin mitjançant la simbologia normalitzada 

de les interdependències de captació de paràmetres i els sistemes del seu amidament, 

registre i regulació. 

4. Llistat de tots els instruments d’amidament de la Planta amb indicació de la 

seva marca, rang, lloc d’instal·lació, etc. 

5. Llibres d’instruccions de funcionament i manteniment amb totes les indicades 

sobre les mateixes donades pels fabricants sobre parts, recanvis, olis i greixos, etc. 

6. Còpia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus 

subministradors. 

Resultat satisfactori de les proves realitzades. 

Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 
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Quan per qualsevol causa imputable al Contractista no procedís a efectuar la Recepció 

Provisional, la Direcció de les Obres la suspendrà i assenyalarà un termini prudencial 

per a obviar l’obstacle, en el cas que els problemes presentats puguin tenir una solució 

acceptablement senzilla en un termini raonablement curt. Si l’obstacle fos greu o de 

transcendència, ho posarà en coneixement de l'Administració per a la determinació que 

procedeixi, l’acompliment del qual serà obligatori per al Contractista. 

Pot procedir-se a la Recepció Provisional encara que quedin sense resoldre alguns 

punts de menor importància per al funcionament de la instal·lació, sempre que es 

detallin a l'Acta de Recepció Provisional. Tanmateix els punts on pugui existir un dubte 

raonable sobre la seva idoneïtat hauran d'incloure's a l'Acta de Recepció Provisional per 

a la seva observació durant el Període de Garantia. 

Les proves a realitzar durant el Període de Garantia hauran de definir-se igualment a 

l'Acta de Recepció Provisional. 

En conseqüència, l'Acta de Recepció Provisional contindrà en el cas general els 

següents documents: 

Relació de punts de menor importància pendents de resoldre’s, si hi ha lloc. 

Relació dels punts que han d’ésser observats especialment durant el Període de 

Garantia. 

Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Període de Garantia. 

 

4.32.  Recepció definitiva 

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a 

efectuar la recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat d’oportú reconeixement 

d’aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s’aixecarà per triplicat l'Acta 

corresponent que, una vegada firmada pel Representant de la Propietat l'Enginyer 

Encarregat i el Contractista s’elevarà a l’aprovació de la Superioritat. 

 

4.33.  Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 

disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 

Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
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posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi 

la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com 

les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 

 

4.34.  Termini d’execució 

El termini de les obres s’estableix en vuit (8) mesos. 

Per la posta en marxa de la instal·lació s’estableix un període d’un (1) mes. Aquest 

període quedarà inclòs dins del termini d’execució de les obres de l’EDAR. 

Aquest termini es comptarà a partir de la data de l’acta de comprovació de replanteig. 

 

4.35.  Termini de garantia 

Immediatament després de la Recepció Provisional, s’iniciarà el Període de Garantia 

amb una duració mínima d’un any comptat a partir de la data de Recepció Provisional de 

l'Obra i màxima de tot el necessari per a l’acompliment dels compromisos establerts al 

Contracte. 

L'Assistència Tècnica del Contractista a l’explotació de la instal·lació, durant el Període 

de Garantia, es presentarà mitjançant un equip que a la vegada ensenyarà al personal 

de l'Administració i que necessàriament ha d’estar constituït com a mínim per un tècnic 

titular i un auxiliar especialitzat. 

A proposta del Contractista, el Director de l'Obra podrà reduir aquest equip a un sol 

representant no titulat quan es consideri que ja no és necessària una presència més 

gran. 

En tot cas, per a poder decidir-se sobre les qüestions pendents de resoldre o que 

sorgeixin durant el Període de Garantia o a l’execució de les proves, incloent-hi 

naturalment les reparacions, modificacions o substitucions que es presentin, el 

Contractista queda obligat a mantenir permanentment a l’obra un representant amb 

capacitat per a prendre les decisions pertinents i signar les Actes que es vagin aixecant 

sobre proves de rendiment o vicissituds de l’explotació. 

Quan es produeixin aturades involuntàries totals o parcials, de la instal·lació, s’aixecaran 

Actes d'Aturada i de Posta en Marxa. Les primeres explicaran els motius de l’aturada, 

els elements a que afecta i el procediment i mitjans per a resoldre el problema. Les 

segones recolliran les reparacions efectuades, amb detall dels materials i mà d’obra 

utilitzats i la distribució de responsabilitats entre Contractista i Administració. 
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Quan es produeixin aturades totals no voluntàries de la instal·lació el Període de 

Garantia es prolongarà en un temps equivalent al d’aturada. 

Quan es produeixi una avaria que no porti en si mateixa la necessitat d’aturar la 

instal·lació es redactarà una Acta d'Avaria que relacionarà els elements que hagin 

requerit reparació o substitució, encara que no s’hagi provocat l’aturada parcial o total de 

la instal·lació. Es relacionaran en aquesta última els recanvis utilitzats, en el seu cas. 

Quan es realitzin les Proves de Rendiment previstes per a l’any de garantia s’aixecaran 

les corresponents Actes de Prova que seran igualment conformades pel representant 

del Contractista. 

 

4.36.   Defectes apareguts durant el termini de garantia 

Si abans de finalitzar el termini de garantia, algun element fallés més de dues vegades, 

la Direcció d'Obra podrà obligar al Contractista a substituir aquest element i els idèntics a 

ell que treballin en condicions anàlogues, per altres d'entre els existents en el mercat 

que a judici seu siguin adequats o imposar una garantia especial sobre aquest element 

al fer la Recepció Definitiva. 

 

4.37.   Proves de rendiment durant el període de garantia 

Durant el Període de Garantia es durà a terme un programa complert de proves, que 

servirà de base per a la fixació de l’acompliment de les condicions que s’exigeixen a la 

Planta i als seus diversos elements, i en el seu cas, a l’aplicació de la sanció prevista per 

defecte dels rendiments. 

A l'Acta de la Recepció Provisional s’hi establirà el programa detallat de tals proves per a 

la redacció de les quals la Direcció de les Obres donarà audiència al Contractista. 

Les despeses a que donin lloc les proves que s’estableixen durant el Període de 

Garantia, seran per compte de l'Administració, excepte el manteniment de l’equip de 

personal del Contractista, designat per a tal Període. 

Es realitzaran proves de consum d’energia mitjançant l’establer d’estats de consum 

mensual, segons lectura dels comptadors corresponents a les diferents parts de la 

instal·lació. 

Si els consums globals trobats no coincidissin amb els que han de correspondre al 

temps de funcionament de les diferents màquines, segons les dades dels aparells 

enregistradors i als comunicats d’explotació, s’investigarà la causa de les deficiències, 
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comprovant-se directament els rendiments d’aquelles màquines, i es procedirà a la seva 

substitució o reparació o a l’aplicació de sancions quan tingui lloc. 

 

4.38.   Actes de proves 

De les proves de materials, aparells, obres executades, i de posta a punt dels diferents 

sistemes i subsistemes, així com de les Proves de Rendiment s’aixecaran Actes que 

serviran d’antecedents per a les Recepcions Provisional i Definitiva. 

 

4.39.   Penalitzacions 

El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que 

excedeixi del termini d’execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada 

penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres segons: 

Materials que no siguin de rebut 

La Direcció de les Obres podrà rebutjar tots aquells materials o elements que no 

satisfacin les condicions imposades en el present Plec de Prescripcions Tècniques i el 

del Projecte de Construcció. 

El Contractista s’atendrà en tot cas a allò que per escrit ordeni la Direcció de les Obres 

per l’acompliment de les prescripcions establertes en el present Plec de Prescripcions 

Tècniques i el del Projecte de Construcció. 

La Direcció de les Obres podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a que 

retiri els materials o elements refusats. 

En cas d’incompliment d’aquesta ordre, procedirà a retirar-los per compte i càrrec del 

Contractista. 

Obres defectuoses 

Si s’adverteixen vicis o defectes a la construcció o si es tenen raons fundades per a 

creure que existeixen vicis ocults a l’obra executada, la Direcció de les Obres prendrà 

les mesures precises per a comprovar l’existència de tals defectes ocults. 

Si, després de les investigacions corresponents, la Direcció de les Obres ordena la 

demolició i reconstrucció, les despeses d’aquestes reparacions seran a càrrec del 

Contractista, amb dret d’aquest a reclamar davant l'Administració contractant en el 

termini de deu dies comptats a partir de la notificació escrita de la Direcció de les Obres. 
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Si la Direcció de les Obres estima que les unitats d’obra defectuoses i que no 

acompleixen estrictament les condicions del contracte són, però, admissibles, pot 

proposar a l'Administració contractant l'acceptació de les mateixes, amb una rebaixa 

adequada a la seva valoració. 

El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per l'Administració, a 

no ésser que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i 

d’acord a les condicions del contracte. 

El Director de les Obres podrà acceptar sempre en els casos d’obres defectuoses, 

solucions alternatives a la demolició proposades pel Contractista que garanteixin que 

l’obra quedi en condicions anàlogues a les que inicialment s’imposaren. 

Incompliment dels terminis de finalització 

En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que al 

respecte determini la Llei de Contractes de l'Estat i legislació posterior aplicable. 

 

4.40.   Assaigs i control de qualitat 

El Contractista estarà obligat a la presentació d’un programa de control de qualitat que 

sometrà a l’aprovació del Director de les obres. S’entendrà per Control de Qualitat el 

conjunt d’accions planejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient 

que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixen d’acord amb el 

contracte, codis, normes i especificacions de disseny. El control de qualitat comprendrà 

els següents aspectes: 

Control de matèries primeres. 

Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatges). 

Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves). 

La Direcció de les Obres podrà establir controls esporàdics fora del programa de control 

de qualitat, així com modificar la freqüència  tipus dels assaigs. 

Són a càrrec del Contractista les despeses originades pels assaigs a realitzar en 

l’admissió de material i de control durant l’execució de les obres de les unitats del 

present Projecte. La seva quantia no excedirà de l’u per cert (1%) del Pressupost 

d’Execució per Contracte. L’import dels assaigs s’obtindrà aplicant, al número de cada 

tipus d’elles, les tarifes vigents per al control de qualitat del Departament de Política 
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Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. El Contractista 

subministrarà tots els materials que hagin d’ésser assajats i donarà totes les facilitats 

per a la inspecció dels mateixos. No es comptabilitzaran els assajos que donin resultat 

deficient. 

La Direcció de les Obres tindrà accés a qualsevol part del procés d’execució de les 

obres o instal·lacions, inclòs les que es realitzin fora de l’àrea pròpia de la instal·lació, 

així com a les instal·lacions auxiliars de qualsevol tipus, donant tota mena de facilitats al 

Contractista per a la inspecció de les mateixes. 

El Contractista haurà de disposar del seu propi laboratori a efectes d’assegurar un 

mínim de resultats corroborats en les seves peticions “d’apte” al laboratori de la Direcció 

de les Obres. Els aparells de control i mesura d’aquest laboratori seran reconeguts per 

la Direcció de les Obres, amb l’objecte de constatar si reuneixen les condicions 

d’idoneïtat, podent rebutjar qualsevol element que, al seu criteri, no reuneixi les 

esmentades condicions. 

El Contractista vindrà obligat a modificar les dosificacions previstes en aquest Plec, ai 

així ho exigeix l’Enginyer Director a la vista dels assaigs realitzats. 

El control serà el definit per la Propietat al seu Plec particular. 

 

 

Barcelona, juny de 2010 

 

L'AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

 

Pau Borràs Blanco 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Acabat de superfícies  NÚM. ORDRE: ETG. 001.1 

FUNCIÓ: Protecció anticorrosiva d’elements metàl·lics CODI PREU:  
 

CARACTERÍSTIQUES 

Les superfícies que lo precisen estaran protegides mitjançant galvanitzat en calent o pintura, 

segons les condicions següents. 

Galvanitzat en calent:  

- Preparació de superfícies mitjançant una neteja profunda per a l’eliminació de grasses o 

pintures que poguessin contenir  

- Decapat químic per immersió en àcid sulfúric o clorhídric diluïts 

- Galvanització en calent per immersió segons UNE / el 1461 i les especificacions del RD 

2200/99 referent als espessors mínims de recobriments 

 

Pintura: 

- Preparació de superfícies mitjançant sorrejat abrasiu amb sorra silícia fins al grau Sa 2,5 

segons la norma sueca SIS-055900  

- En tots les casos les pintures d’emprimació seran de diferent color que les de terminació, 

però totes dues seran de la mateixa marca. 

- Els gruixos de capes de pintura indicats sempre es referiran a espessors mínims de pel·lícula 

seca. 

 

Mai s’ha d’aplicar la pintura quan les condicions climàtiques siguin adverses: pluja, alta humitat, 

raigs solars directament, etc., I en particular, si es donen algun dels casos següents: 

- Temperatura ambient per sota de les 5ºC. 

- Si es preveu que la temperatura pugui baixar de 0 º C abans que la pintura s’hagi assecat. 

- Quan la temperatura del metall sigui de 5 º C per sota del punt de rosada de l’aire. 

- Temperatura ambient per sobre de 50ºC 

- Humitat relativa superior al 85 % 

- Qualsevol capa de pintura que hagi estat exposada a condicions adverses abans de la seva 

assecat, haurà de ser eliminada mitjançant sorrejat i es procedirà a l’aplicació d’una nova 

capa. 

 

Per a la realització de la pintura es deuran de tenir en compte les següents consideracions: 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Acabat de superfícies  NÚM. ORDRE: ETG. 001.1 

FUNCIÓ: Protecció anticorrosiva d’elements metàl·lics CODI PREU:  
 
- Quan no existí la possibilitat d’evitar soldadures discontínues, abans de procedir al pintat, les 

zones que no portin cordó s’ompliran d’una pasta del tipus de "soldadura en fred" que eviti la 

possibilitat de formació d’òxids n els vestigis. 

- Com a norma general, les pintures d’imprimació hauran d’aplicar-se només amb brotxa o 

pistola sense aire. 

- Cada capa ha de deixar-se assecar durant el temps que s’indiqui en el full de característiques 

del producte, abans d’aplicar la següent. 

- Els colors dels diferents elements de la instal·lació seran definits pel contractista, prèvia 

aprovació de la Direcció d'Obra, d'acord amb les normes UNE. 

 

Tipus de protecció a emprar segons la situació a l’obra dels equips a protegir. 

Tipus A: Zones submergides 

- Neteja mitjançant sorrejat de sorra grau Sa 2,5 SVENSK ESTÀNDARD 

- Tres capes de recobriment quitrà epòxid de 125 micres de gruix cada capa. 

 

Tipus B: Zones submergides 

- Galvanitzat en calent per immersió, previ tractament químic, segons UNE 37.501.  

- Aplicació d’una capa d’imprimació epòxid poliamida, amb un gruix de 50 micres.  

- Dues capes de recobriment quitrà epòxid de 125 micres de gruix cada capa. 

 

Tipus C: Zones aèries: 

- Neteja mitjançant sorrejat de sorra grau Sa 2,5 SVENSK ESTÀNDARD 

- Dos capes d’imprimació epòxid poliamida, amb un gruix de 50 micres cada capa. 

- Dos capes d’acabat de poliuretà alifàtic de 35 micres de gruix. 

 

Tipus D: Zones aèries: 

- Galvanitzat en calent per immersió, previ tractament químic, segons UNE 37.501. 

- Aplicació d’una capa d’imprimació epòxid poliamida, amb un gruix de 50 micres.  

- Dos capes d’acabat de poliuretà alifàtic de 35 micres de gruix. 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Acabat d’equips  NÚM. ORDRE: ETG. 001.2 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Totes les superfícies d’acer al carboni hauran de ser protegides contra la corrosió. els elements 

normalitzats (motors, reductors, vàlvules, etc.) hauran de pintar seguint les normes del fabricant 

sempre que aquests no siguin de qualitat inferior a la dels equips construïts en taller o obra.  

 

Les proteccions superficials a les canonades, estructurades d’acer laminat, caldereria, suports, 

mecanismes, etc., S’ajustaran a les següents formes, sempre que no s’indiqui el contrari:  

 

Canonades d’acer al carbono (inclòs accessoris) 

- Segons els casos; galvanitzat en calent o pintura epòxid.. 

 

Canonades d’acer inoxidable (inclòs accessoris) 

- No portaran cap tipus de pintura. 

 

Canonades de fosa (inclòs accessoris) 

- En superfície: recobriment interior de ciment centrifugat amb alt contingut en sílice aluminats, 

recobriment exterior amb capa de vernís exempt de fenols i acabament amb pintura epoxi. 

- Enterrada. De la mateixa manera que la de superfície excepte la terminació exterior. 

 

Canonades de coure (inclòs accessoris) 

- No portaran cap tipus de pintura. 

 

Vàlvules 

- Portaran el mateix tipus de terminació que la canonada corresponent. 

 

Passa-murs 

- El rodet i la placa es construirà en acer inoxidable AISI 316L, sent les brides d'alumini. No es 

donarà cap tipus d'acabat a aquest conjunt. 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Acabat d’equips  NÚM. ORDRE: ETG. 001.2 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
Juntes de desmuntatge 

- Portaran el mateix tipus de terminació que la canonada corresponent. 

 

Alumini 

- Els elements d’alumini no portaran cap tipus de tractament 

 

Acer inoxidable 

- Els elements d’acer inoxidable no portaran cap tipus de tractament 

 

Plàstics 

- Els elements de plàstic no portaran cap tipus de tractament 

 

Equips de tractament (decantadors, espessidors, etc .) 

- Zones submergides: acabat tipus B segons Esp. Tec. 001.1 

- Zones no submergides: acabat tipus D segons Esp. Tec. 001.1 

 

Maquinaria en genera 

- Tractaments de superfícies, pintures d’imprimació i pintura d’acabats segons normes de cada 

fabricant. 

 

Aparells i materials elèctrics, de control i regula ció, de laboratori, de taller, etc. 

- Es subministraran amb els tractaments i pintures normals de cada fabricant. 

 

Elements mecanitzats exteriors de màquines 

- Tots els elements portaran una protecció de vernís o greix antioxidant. 

 

Colors d’acabats 

- Amb independència de tot l'anterior la totalitat dels elements, quan sigui procedent, rebran 

una capa de pintura d’acabat o bé una senyalització amb cinta, que permeti, mitjançant un 

codi de colors que es determinaran de comú acord, la ràpida identificació del procés a que 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  3 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Acabat d’equips  NÚM. ORDRE: ETG. 001.2 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 

pertanyen.  

- Els colors finals seran determinats de comú acord entre el Contractista i la Propietat, segons 

la funció a exercir per cada element de la instal·lació i atenent a les normes UNE. 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Motors elèctrics  NÚM. ORDRE: ETG. 002 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Tots els motors elèctrics de la instal·lació seran de primera línia, de fabricació nacional, 

excepte els possibles integrants monoblock de maquinaria que fos d’importació. 

- Rotor:  en gàbia, excepte quan s’indiqui. 

- Protecció:  IP-54 segons DIN 40050, full 2, edició de 
 juny de 1972, excepte quan s’indiqui. 

- Forma constructiva:  Segons DIN 42950, indicada en cada cas. 

- Tensió:  Trifàsica, excepte quan s’indiqui. 

- Freqüència:  50 Hz. 

- Aïllament:  classe B, excepte quan s’indiqui. 

- Potència:  la indicada en cada cas. 

- Velocitat:  la indicada en cada cas. 

- Arrancada: 

• Fins 12,5 CV (inclusiu): directe. 

• De 15 CV en endavant: Estrella-Triangle. 

- Engreixat de coixinets:  Gassa K3K, segons DIN 51825, a base d’oli 
 mineral soponificat amb liti. 

- Proves:  

• Assaig de curtcircuit. 

• Assaig buit. 

• Assaig de calentament. 

• Rendiment a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega. 

• Factor de potencia a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega. 

• Pèrdues globals. 

• Parell màxim. 

• Parell inicial 

• Certificats de proves. 
 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Canonada d’acer electrosoldat  NÚM. ORDRE: ETG. 003 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Diàmetre nominal: totes les mesures. 

- Tipus soldadura: per resistència elèctrica (doble cordó exterior e interior) 

- Forma de soldadura: 

• Fins DN 150: longitudinal 

• De DN major de 150: longitudinal o helicoidal (segons els casos) 

- Procediment de soldadura: arc submergit 

- Material: 

• Fins DN 150: acer St 33 segons DIN 17100. 

• De DN major de 150: xapa d’acer al carboni St 37.2 

- Fabricació: 

• Fins DN 150: segons DIN 2440 

• De DN major de 150: Segons DIN 1626 full 2 

- Aspersors de paret: 

• Fins DN 150: segons DIN 2440 

• De DN major de 150 

 fins 250: 3 mm 

• De DN major de 250 

 fins 450: 4 mm 

• De DN major de 450 

 fins 700: 5 mm 

- Dimensions i pesos: 

• Fins DN 150: segons DIN 2440 

• De DN major de 150: segons DIN 2458 amb pes dependent del gruix. 

- Proves: 

• Fins DN 150: prova de pressió amb aigua a 50 kg/cm2. 

• De DN major 150: prova d’estancament amb aigua. 
 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Vàlvula de seguretat anti trencament  NÚM. ORDRE: ETG. 003 

FUNCIÓ: Xarxa de distribució CODI PREU:  
 

DESCRIPCIÖ 

La vàlvula de seguretat detectarà un possible trencament de la conducció aigües avall a partir de 

l’incremento de velocitat que es produeix en aquestes circumstàncies. 

 

La velocitat serà detectada per una paleta, que rep una força depenent de la velocitat de l'aigua. 

Quan, en augmentar la velocitat, la força sobre la paleta excedeixi el valor tarat de la molla de 

regulació, la paleta es desenganxarà i un braç amb contrapesos amb sistema hidràulic produirà el 

tancament de la vàlvula, la qual serà de tipus papallona. El tancament es realitzarà en dues 

velocitats, tarables in situ, de manera que en els darrers graus de tancament s'evitin problemes 

perjudicials de cop d'ariet. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Diàmetre: DN 500 a DN 1200 

- Pressió de treball: PN 10/16 

- Tancament: hidràulic 

- Tipus vàlvula: papallona 

- Connexions: brides PN 10/16 

- Tancaments: empaquetadures 

 

COMPONENTS 

- Paleta per a detecció d’increments de velocitat 

- Pèndol 

- Rodaments de boles en caixa estanca 

- Gat hidràulic de detecció amb membrana per a evitar fuites en el circuit i fregaments paràsits 

- Gat hidràulic de desbloqueig 

- Gat hidràulic de rearmament i amortiguador 

- Conjunt de mecanismes hidràulics 

- Bombes hidràuliques 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Vàlvula de seguretat anti trencament  NÚM. ORDRE: ETG. 003 

FUNCIÓ: Xarxa de distribució CODI PREU:  
 
 

MATERIALS 

- Cos i papallona: acer E-24 mecanosoldat 

- Eix papallona: acer inoxidable al crom Z-30 C-13 

- Coixinets: bronze UE-7 

- Empaquetadures: nitril acrílic 

- Pèndol: acer inoxidable al crom Z-30 C-13 

- Gat de rearmament: cos d’acer al carboni i pistó d'acer al crom 

 

ACABATS 

- La vàlvula portarà una capa de pintura anticorrosiva i altra de pintura d’acabat. 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1  

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Canonada d’acer inoxidable NÚM. ORDRE: ETG. 006 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Diàmetre nominal:  totes les mesures. 

- Tipus de soldadura:  per resistència elèctrica (doble cordó, 

 exterior i interior). 

- Forma de soldadura:  longitudinal 

- Procediment de soldadura:  arc submergit 

- Material:  acer inoxidable AISI 304 (18/8) o AISI 316 

 (18/8/2), segons casos. 

- Fabricació i dimensionament:  segons ISO R 1127/DIN 2463. 

- Toleràncies:  normalitzades segons DIN 2463. 

- Forma de subministrament:  en llargs de 6 m amb extrems llisos per 

 soldar. 

- Proves:  sotmeses a assajos de pressió amb aigua a 

 la que correspongui al gruix. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Canonada de polietilè NÚM. ORDRE: ETG. 009 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Diàmetre nominal:  totes les mesures. 

- Qualitats: 

• Semi-rígida: alta densitat (0,955) 

• Flexible: baixa densitat 

- Mesures i característiques:  segons UNE 53.131. 

- Mètodes d’assaig:  segons UNE 53.133 

- Pressions de treball:  6,3 atm. 

- Forma de subministra:  bobines de longituds variables depenent del 

 DN y PN. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Canonada de PRFV NÚM. ORDRE: ETG. 016 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Diàmetre nominal:  Totes les mesures. 

- Forma de fabricació:  Enrotllament en continu 

- Norma de fabricació:  UNE 53-323-76 i ASTM D-3517-80, 3662-80 

- Aglomerant:  Resina de poliester 

- Armadura:  Fibra de vidre 

- Tipus de resines:  Roving, vel i mat segons els casos 

- Relació fibra – resina:  Igual o major del 50% 

- Densitat:  1,6 / 1,8 kg/dm3 

- Pressió de treball:  10 kg/cm2 

- Coeficient de seguretat:  5 

- Coeficient de rugositat:  0,01 mm (Colebrook) 

- Duresa:  Igual o major del 90% de la duresa de la 

 resina pura polimeritzada. 

- Resistència a la corrosió:  pH de 3 a 11 

- Temperatura de treball:  Fins 70 / 80 ºC 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Canonada de PRFV NÚM. ORDRE: ETG. 016 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  

- Tipus:  Tija no ascendent. 

- Diàmetre nominal:  totes les mesures. 

- Pressió nominal:  10 Kg/cm2/16kg/cm2 segons els casos. 

- Connexions:  brides DIN 2502 PN 10 

- Accionament:  manual per volant. 

- Dimensions generals:  segons DIN 3126 

- Materials: 

• Cos: ferro rígid 

• Tapa: ferro fluid 

• Lentilla: ferro fos amb seient de bronze. 

• Tanca: bronze laminat. 

• Eix: Bronze i acer 

• Volant: ferro fos. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Vàlvules de maneguet NÚM. ORDRE: ETG. 024 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  PIC 

- Tipus:  de maniguet de deformació elàstica. 

- Diàmetre nominal:  totes les mesures. 

- Pressió màx. maniguet:  4 bars. 

- Connexions:  brides DIN 2502 PN 10 

- Posició de repòs:  Oberta 

- Accionament per tancament:  mitjançant aire comprimit a pressió màxima 

 de 6 bars, diferencial 2 bars. 

 

MATERIALS 

- Cos:  fosa d’acer. 

- Contrabrides:  fosa d’acer. 

- Maniguet elàstic:  goma natural reforçat amb teixit especial. 

 
 

COMPONENTS 

- Electrovàlvula diàmetre 1/4, tres vies, dues posicions, un solenoide, protecció bobina IP 65. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 

PROVES 

- Prova del 10% de les unitats i certificat de material 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Vàlvules de papallona manual NÚM. ORDRE: ETG. 025 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Pressió màxima de servei: 16 kg/cm2 

- Diàmetre: DN 350 a 600 

- Tipus: Papallona esfèrica estanca a eix lliure per anar entre brides 

PN 16 

- Estanqueïtat: Total aigües amunt/aigües avall segons ISO 5208 cat. A. 

- Eix: Centrat 

- Connexions: Forats roscats per a permetre el desmuntatge de la 

canonada aigües avall. Distància entre cares s/ISO 5752 

sèrie H433070 a 120 

- Recobriment: Elastòmer intercanviable 

 

ACCIONAMENT 

- Accionament:  manual amb desmultiplicador 

 

COMPONENTS 

- Desmultiplicador manual 

- Actuador elèctric 

 

MATERIALS 

- Cos: Fosa modular AFNOR FGS GGG 40.3 

- Eix: Acer inox AFNOR NFA 35.574:Z20C13 

- Papallona: Acer inox ASTM A 351 gr CF8M 

- Elastòmer: Cautxú-etilen-propilè 

 

ACABATS 

 Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Vàlvules de retenció embridades NÚM. ORDRE: ETG. 031 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: BELGICAST o similar 

- Tipus:  Clapeta batent 

- Diàmetre nominal:  totes les mesures. 

- Pressió nominal:  10kg/cm2/16kg/cm2 segons els casos 

- Connexions:  brides taladrades PN 10 

- Muntatge:  Horitzontal o vertical. 

- Tanca:  estanc 

 

MATERIALS 

- Cos:  ferro fos. 

- Clapeta:  ferro fos. 

- Seients:  bronze. 

- Eix:  acer. 

- Junta de tanca:  goma. 

 
 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Vàlvules de retenció roscades NÚM. ORDRE: ETG. 034 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  MG o similar 

- Tipus:  Clapeta oscil·lant 

- Diàmetre nominal:  totes les mesures. 

- Pressió nominal:  16 bars 

- Posició del treball:  Horitzontal o vertical 

- Connexions:  roscades s/DIN 259. 

 

MATERIALS 

- Cos:  llautó. 

- Clapeta:  llautó. 

- Seients:  llautó. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Passa-murs NÚM. ORDRE: ETG. 039 

FUNCIÓ: Pas de murs CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Diàmetre nominal:  totes les mesures. 

- Construcció:  canonades d’acer inoxidable AISI 316 

 segons ETG 006. 

- Longitud:  depenent del gruix dels murs. 

- Tipus:  Tub-tub amb placa d’estanqueïtat 

 Tub-brida amb placa d’estanqueïtat 

 brida-brida amb placa d’estanqueïtat 

- Brides:  segons DIN 2502 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Juntes de desmuntatge NÚM. ORDRE: ETG. 040 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  TAV o similar 

- Tipus:  Telescòpiques 

- Diàmetre nominal:  totes les mesures. 

- Pressió nominal:  PN 10 

- Connexions:  brida-brida, brida-tub, tub-tub, segons els 

 casos 

- Normes connexions:  DIN 2502 

- Muntatge:  horitzontal o vertical 

- Estanqueïtat:  juntes tòriques 

 

MATERIALS 

- Cos:  acer al carboni 

- Juntes:  neoprè 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Dipòsit reactius NÚM. ORDRE: ETG. 057 

FUNCIÓ: Emmagatzematge Cl3 Fes CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  Canals Cardona o similar 

- Model:  cilíndric vertical amb tapa tronc-cònica 

- Fluid a emmagatzemar:  clorur fèrric comercial. 

- Capacitat:  1500 l. 

- Tapa:  tronc-cònica 

- Fons:  pla 

- Diàmetre:  1200 mm 

- Alçada cilíndrica:  1330 mm 

- Alçada total:  1563 mm 

- Construcció:  en poliester reforçat amb fibra de vidre 

 (REXPO) 

- Normes de fabricació:  SPI – TX – 122 – C 

- Assatjos:  segons ASTM D 638-72 y D 790 

 

COMPLEMENTS 

- Boca d’home de 500 mm de diàmetre. 

- Boca de càrrega de 80 mm de diàmetre. 

- Boca de descàrrega de 40 mm de diàmetre. 

- Boca d’aeració de 40 mm de diàmetre. 

- Dues boques de sonda de nivell de 50 mm de diàmetre. 

- Dues boques d’indicador de nivell visual. 

- Indicador de nivell visual 

- Protector d’indicador de nivell 

- Controladors de nivell de màxima i mínima. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Difusors d’aigua NÚM. ORDRE: ETG. 059 

FUNCIÓ: Aeració reactor biològic CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

Sistema de distribució d’aire en reactor biològic compost de: 

- Escomesa d’aire:  realitzada mitjançant canonada de xapa d’acer inoxidable de les següents 

 característiques: 

- Diàmetre exterior: 100/65 mm 

- Pressió nominal: PN 6 

- Construcció: segons UNE y ASTM 

- Longitud: 106,00 m 

- Difusors de l’aire de les següents característiques: 

- Marca: OMS o equivalent 

- Tipus: Membrana E-Flex 

- Construcció: Marc distribuïdor AISI-316 

- Composició: Graella de EPDM 

- Dimensions  5.000 x 2500 mm 

- Superfície Coberta: 52,2m2 

- Pressió subministra d’aire: 450 mbar 

- Número de mòduls: 3 

- Número de difusors: 189 

- Connexió: vàlvula de sola i canonada EPDM. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Abocador NÚM. ORDRE: ETG. 070 

FUNCIÓ: Sortida mescla ràpida CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Forma de l’abocador:  rectangular plegat 

- Longitud:  1,80 m 

- Amplada:  0,50 m 

- Gruix:  3 mm 

- Regulació:  manual en alçada 

- Nº d’ancoratges:  4 

- Tipus d’ancoratges:  tacs d’acer 

- Forma de deflector de flotants:  rectangular plegat 

- Longitud recta:  2,20 m 

- Amplada:  0,50 m 

- Gruix:  3 mm 

- Nº d’ancoratges:  4 

- Tipus d’ancoratges:  tacs d’acer 

- Nº de suports:  7 

- Tipus de suports:  pletines d’acer 

 

MATERIALS 

- Abocador i deflector:  xapa d’alumini anoditzat 

- Ancoratges:  acer cincat 

- Suports:  acer galvanitzat en calent 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Comporta mural NÚM. ORDRE: ETG. 075 

FUNCIÓ: Aïllament pou de bombament CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÓ 
- Comporta construida en xapa d’acer inox. AISI-316 i perfils d’acer inox. AISI-316 amb junta 

d’estanqueitat en perfil especial de goma. 

- Marc-guia en perfils d’acer llaminats (S-275JR) per a ancoratge al mur, amb juntes 

d’estanqueitat en acer inox. AISI 304 i guies per al desplaçament dels corrons guia de la 

comporta. H=2B. 

- Sistema de traslació i guia de la comporta mitjançant corrons guia d’acer F-114 montats sobre 

casquets de fricció sinteritzats i eix d’acer F-114 amb tractament superficial de crom dur. 

- Fus d´accionament en acer inox. AISI-304.- 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Amplada forat: 0,40 m. 

- Alçada forat: 0,40 m. 

- Alçada màxima aigua: 0,5 m. 

- Alçada pis maniobra: 1,00 m. 

- Alçada aprox. de l’accionament: 1,90 m. 

- Estanqueitat: 4 costats. 

 

ACCIONAMENT 

- Accionament: motoreductor elèctric tipus monobloc, i manual. 

 

PROTECCIÖ 

Parts submergides o en contacte intermitent amb l’aigua: 

 - Xorrejat previ segons “Swedish Standards” (Grau SA 2 1/2) 

 - 1ª Aplicació: Brea epoxi curada amb poliamida de dos components. 

 - Gruix ≈ 3 x 100 micres. 

 - Color: negre o marró. 

 

ACABATS 

 Segons normes generals ETG 001.. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Palanqui elèctric NÚM. ORDRE: ETG. 076 

FUNCIÓ: Manutenció zona bufants  CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÓ 
- Reducció mitjançant tren d’engranatges helicoides d’acer especials, carter estanc en bany 

d’oli. 

- Tambor de tub d’acer semi-dur laminat, muntat sobre rodaments de boles. 

- Eix de transmissions provis de dos articulacions elàstiques que augmenten la suavitat del 

funcionament. 

- Guia de cable formada per un cursor i un fixador de cable, ambdues de material plàstic 

doble. 

- Carcassa d’acer formada per dues plaques firmament unides mitjançant tub i tirants. 

- Fi de cursa superior e inferior amb reenganxo automàtic. 

- Motor d’elevació ventilat, amb rotor cilindri especial per l’elevació de carregues. 

- Envoltat per tapes desmuntables que protegeixen tots els mecanismes del palanqui. 

- Frenes de disc electromagnètic, independent del motor. 

- Caixa de connexions completament estanca. 

- Baixera d’acer estampat, polia i ganxo muntat sobre rodaments a boles. Llengüeta de 

seguretat, carters de protecció. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Tipus:  Palanqui. monorail 

- Marca: KONECRANES, VICINYA o EQUIVALENT 

- Model: CXTM Monorail 

- Capacitat: 1.500 Kg 

- Recorregut ganxo elevació: 4 m 

- Alçada d’accionament:  5 m 

- Velocitat d’elevació: 5/0,83 m/min 

- Potencia motor d’elevació: 1,5/0,2 kW 

- Velocitat de translació: 20 m/min 

- Potencia motor de translació: 0,45 kW 

- Accionament: Per botonera a 48 v 

- Motors d’accionament: elèctrics, segons ETG 002 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Palanqui elèctric NÚM. ORDRE: ETG. 076 

FUNCIÓ: Manutenció zona bufants  CODI PREU:  
 
- Longitud de rodament: 13 m 

- Tipus de carril de rodadora: IPE 400 

- Sistema de presa de corrent: De cortina plana 

 

EQUIPAMENT 

- Freno de translació electromagnètic 

- Freno d’elevació electromagnètic 

- Final de cursa en el palanqui. (Elevació baixada i translació) 

- Botonera d’accionament desplaçable amb el palanqui. 

- Instal·lació elèctrica 

- Presa de corrent de cortina plana 

 

ACABATS 

 Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrifuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.1 

FUNCIÓ: Recirculació de fangs CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: ABS o equivalent 

- Model: AS0630.160-S13/4-D01*10-M 

- Tipus:  centrífuga 

- Execució:  submergible 

- Fluid a impulsar:  fangs al 1% 

- Temperatura del fluid:  ambient 

- Cabal:  21 m3/h 

- Alçada manomètrica:  3,5 mca 

- Potència en l’eix:  1.3 kW 

- Velocitat de la bomba:  1.450 rpm 

- Tipus d’impulsor:  Vortex 

- Pas lliure de l’impulsor:  60 mm 

- Diàmetre de sortida:  65 mm 

- Tipus de tancament:  mecànic 

- Rendiment:  46% 

- Connexió d’impulsió:  fitxa 

 

MATERIALS 

- Cos:  fosa Gris GG 25 

- Eix:  acer inoxidable AISI 420 

- Impulsor rodet:  fosa Gris GG 25 

- Voluta:  fosa Gris GG 25 

 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric 

- Potència:  1,90 KW 

- Velocitat:  1.450 rpm 

- Protecció:  IP 58 estanca 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrifuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.1 

FUNCIÓ: Recirculació de fangs CODI PREU:  
 
 

- Forma constructiva:  V1 

- Tipus d’acoblament a bomba:  monobloc directe. 

 

COMPONENTS 

- Tubs guia 

- Cadena d’elevació 

- Cable elèctric d’alimentació 

- Pedestal 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrífuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.2 

FUNCIÓ: Bombament greixos i escumes CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: ABS o equivalent 

- Model: AS0630.160-S13/4-D01*10-M 

- Tipus:  centrífuga 

- Execució:  submergible 

- Fluid a impulsar:  greixos i escumes 

- Temperatura del fluid:  ambient 

- Densitat del fluid:  variable 

- Viscositat del fluid:  variable 

- Cabal:  3 m3/h 

- Alçada manomètrica:  6 mca 

- Potència en l’eix:  1,3 kW 

- Velocitat de la bomba:  1.450 rpm 

- Tipus d’impulsor:  Vortex 

- Pas lliure de l’impulsor:  60 mm 

- Diàmetre de sortida:  65 mm 

- Tipus de tancament:  mecànic 

- Rendiment:  75 % 

- Connexió d’impulsió:  sòcol 

 

MATERIALS 

- Cos:  fosa gris GG 25 

- Eix:  acer inoxidable AISI 420 

- Impulsor rodet:  fosa gris GG 25 

- Voluta:  fosa Gris GG 25 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric 

- Potència:  1,90 KW 

- Velocitat:  1.450 rpm 

- Protecció:  IP 58 estanca 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrífuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.2 

FUNCIÓ: Bombament greixos i escumes CODI PREU:  
 

- Forma constructiva:  V1 

- Tipus d’acoblament a bomba:  monobloc directe. 

 

COMPONENTS 

- Tubs guia 

- Cadena d’elevació 

- Cable elèctric d’alimentació 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrífuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.3 

FUNCIÓ: Bombament capçalera CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: ABS o equivalent 

- Tipus:  centrífuga 

- Execució:  submergible 

- Fluid a: impulsar  aigua residual 

- Temperatura del fluid:  ambient 

- Cabal:  34 m3/h 

- Alçada manomètrica:  8 mca 

- Velocitat de la bomba:  1.450 rpm 

- Tipus d’impulsor:  vortex 

- Pas lliure d’impulsor:  60 mm 

- Tipus de tancament:  doble mecànic 

 

MATERIALS 

- Cos:  fosa gris GG 25 

- Eix:  acer inoxidable 

- Impulsor rodet:  fosa gris GG 25 

- Suport:  fosa SIS 0120 

 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric 

- Potència consumida:  3 KW 

- Velocitat:  1.450 rpm 

- Protecció:  IP 58 estanca 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrífuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.3 

FUNCIÓ: Bombament capçalera CODI PREU:  
 
 

- Forma constructiva:  V1 

- Tipus d’acoblament a bomba:  monobloc directe. 

 

COMPONENTS 

- Tubs guia 

- Cadena d’elevació 

- Cable elèctric d’alimentació 

- Connexió de descàrrega 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrífuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.4 

FUNCIÓ: Fangs excés CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: ABS o equivalent 

- Model: AS0630.186-S13/4D01*10-M 

- Tipus:  centrífuga 

- Execució:  submergible 

- Fluid a impulsar:  fangs decantats 

- Temperatura del fluid:  ambient 

- Densitat de fluid segons els casos 

- Viscositat del fluid segons els casos 

- Cabal:  5,5 m3/h 

- Alçada manomètrica:  8 mca 

- Potència en l’eix:  1,3 kW 

- Velocitat de la bomba:  1.450 rpm 

- Tipus d’impulsor:  vortex 

- Pas lliure d’impulsor:  60 mm 

- Tipus de tancament:  mecànic 

- Rendiment:  70 % 

- Potència absorbida:  1,9 KW 

- Connexió d’impulsió:  DN-65 mm 

 

MATERIALS 

- Cos:  fosa GG 25 

- Eix:  acer inoxidable AISI 420 

- Impulsor rodet:  fosa gris GG 25 

- Voluta:  fosa Gris GG 25 

 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric segons ETG 002 

- Potència:  1,9 KW 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrífuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.4 

FUNCIÓ: Fangs excés CODI PREU:  
 
 
- Velocitat:  1.450 rpm 

- Protecció:  IP 58 estanca 

- Forma constructiva:  V1 

- Tipus d’acoblament a bomba:  monobloc directe 

 

COMPONENTS 

- Tubs guia 

- Cadena d’elevació 

- Cable elèctric d’alimentació 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrífuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.5 

FUNCIÓ: Bombament buidats CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: ABS o equivalent 

- Tipus:  centrífuga 

- Execució:  submergible 

- Fluid a impulsar:  aigua residual 

- Temperatura del fluid:  ambient 

- Densitat de fluid variable 

- Viscositat del fluid variable 

- Cabal:  15 m3/h 

- Alçada manomètrica:  10 mca 

- Potència en l’eix:  2,2 kW 

- Velocitat de la bomba:  1.450 rpm 

- Tipus d’impulsor:  vortex 

- Pas lliure de l’impulsor:  60 mm 

- Tipus de tancament:  mecànic 

- Connexió d’impulsió:  DN-65 mm 

 

MATERIALS 

- Cos:  fosa gris GG 25 

- Eix:  acer inoxidable AISI 420 

- Impulsor rodet:  fosa gris GG 25 

- Voluta:  fosa Gris GG 25 

 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric segons ETG 002 

- Potència:  3 kW 

- Velocitat:  1450 rpm 

- Protecció:  IP 58 estanca 

- Forma constructiva:  V1 

- Tipus d’acoblament a bomba:  monobloc directe 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrífuga submergible NÚM. ORDRE: ETG. 079.5 

FUNCIÓ: Bombament buidats CODI PREU:  
 
 

COMPONENTS 

- Tubs guia 

- Cadena d’elevació 

- Cable elèctric d’alimentació 

- Pedestal descàrrega 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Acer en suports i cargoleria NÚM. ORDRE: ETG. 085 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

Tots els suports fets servir per subjecció de conduccions i elements seran d’acer galvanitzat en 

calent per immersió i es mantindran per kg. 

- Tipus:  a definir en cada cas. 

- Mesura:  a definir en cada cas. 

- Pes:  a definir en cada cas. 

Tota la tonilleria feta servir per agarrar brides i elements seran d’acer inoxidable, construïts 

segons normes DIN i es mesuraran per kg. 

- Tipus:  a definir en cada cas 

- Mesura:  a definir en cada cas. 

- Pes:  a definir en cada cas. 

- Rosca:  a definir en cada cas. 

 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Agitador submergit NÚM. ORDRE: ETG. 086 

FUNCIÓ: Agitació en reactor biològic CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÓ 

Els agitadors submergibles d’hèlix amb motor submergible es faran servir principalment per 

mesclar, airejar i fer circular les aigües residuals. 

Són factibles d’instal·lar-se en estancs de qualsevol forma i dimensió. 

Segons la intensitat de la mescla i corrent desitjades, s’instal·laran un, dos o més agitadors en un 

mateix estanc. L’agitador genera una corrent horitzontal sobre el volum del tanc. 

Consisteixen principalment en els següents elements: 

- Suport de l’agitador, compost per un tub guia de forma quadrada, ancorat al fons i a la 

paret de l’estanc, per on llisca un altre tub per poder graduar l’alçada d’instal·lació de 

l’agitador, el desplaçament del descens de l’agitador es realitza mitjançant una politja-

cadena. 

L’agitador es subjecta, mitjançant un suport premsa, al tub guia, permetent les esmentades 

premses la basculació de l’agitador per la orientació òptima. 

- Cos motor elèctric trifàsic per l’accionament de l’hèlix. 

- Engranatge reductor de rodes dentades per transmissió del moviment del motor a l’hèlix. 

- Eix de transmissió i hèlix amb lubricació permanent i amb doble junta d’estanqueïtat. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: ABS o equivalent 

- Versió:  submergida 

- Diàmetre de l’hèlix:  1.600 mm 

- Velocitat de l’hèlix:  42 rpm 

- Potència absorbida:  1,79 kW. 

- Angle de l’hèlix:  8,3º. 

- Número d’àleps:  2 ut. 

- Rendiment circulatori:  1,40 m3/s 

- Pes:  150 Kg 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Agitador submergit NÚM. ORDRE: ETG. 086 

FUNCIÓ: Agitació en reactor biològic CODI PREU:  
 
- Motor d’accionament:  elèctric, segons ETG 002 

- Protecció del motor:  IP 68 amb control de temperatures en el 

 capçal davanter. 

- Tensió de servei:  400 V 

- Aletes de refrigeració del motor:  de gran superfície. 

- Arbre del motor:  amb rotor dinàmicament equilibrat en 

 coixinets de lubricació permanent 

- Entrada de cable elèctric:  estanca a l’aigua amb maneguet protector i 

 compensació de tracció. 

- Engranatge reductor:  d’un esglaó amb rodes dentades obliqües i 

 templades. 

- Cambra d’oli de l’eix de transmissió:  amb control d’estanqueïtat e indicació 

 d’inspecció 

- Coixinets de l’hèlix:  amb lubricació permanent amb doble junta 

 d’estanqueïtat, d’anell lliscant. 

 

 

MATERIALS 

- Cos motor:  fosa gris GGG-40 

- Eix del rotor:  st 60 (1,0060) 

- Hèlix:  poliuretà reforçat 

- Cargols i femelles:  acer inoxidable 1.4401 

- Junta d’estanqueïtat:  silici-carbur 

- Suport:  acer inox. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba dosificadora NÚM. ORDRE: ETG. 111 

FUNCIÓ: Dosificació clorur fèrric CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: HIDROTARRACO o EQUIVALENT 

- Modelo:  GA-P1T3 

- Tipus:  membrana mecànica 

- Fluid a impulsar:  Cl3 Fe 

- Densitat del fluid:  1 kg/dm3 

- Temperatura:  ambient 

- Viscositat del fluid:  1º E 

- Cabal:  regulable en marxa o parada 

- Pressió d’impulsió:  0 a 12 kg/cm2 

- Impulsor:  pistó-membrana 

- Carrera:  6 mm 

- Diàmetre membrana:  138 mm 

- Cadència:  70 gpm 

- Connexions: asp/imp:  enroscades 

- Regulació:  manual de 0 a 100 % 

 

MATERIALS 

- Cos dosificador:  acer inoxidable 18/8/Mo 

- Vàlvula:  acer inoxidable 18/8/Mo 

- Caixa de vàlvules:  acer inoxidable 18/8Mo 

- Membrana:  PTFE 

 

ACCIONAMENT 

- Motor:  Elèctric, segons ETG 002 

- Potència:  0,12 kW 

- Velocitat:  3000 rpm 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba dosificadora NÚM. ORDRE: ETG. 111 

FUNCIÓ: Dosificació clorur fèrric CODI PREU:  
 
 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba volumètrica NÚM. ORDRE: ETG. 112.1 

FUNCIÓ: Dosificació polielectrolit CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: HIDROTARRACO, SEEPEX o equivalent 

- Model: Seepex MD 025-6L 

- Tipus:  volumètrica 

- Execució:  horitzontal 

- Fluid a impulsar:  polielectròlit 

- Temperatura del fluid:  ambient 

- Cabal:  variable de 0,04 a 0,25 m3/h 

- Pressió de descàrrega:  1 bar 

- Velocitat de la bomba:  42 / 261 rpm 

- Tipus d’impulsor:  rotor 

- Potència absorbida:  0,07 kW 

- Connexions asp / imp:  DN 
"
2
1
"1  DIN 228 

 

MATERIALS 

- Cos:  fosa nodular GG 25 segons UNE 36118 

- Rodet:  acer inoxidable endurit al cromo (100 micras) 

- Eix:  acer inoxidable DIN 14571 

- Estator:  hypalón 

- Biela:  acer inoxidable DIN 14571 

 

VARIADOR 

- Tipus:  disc 

- Gamma de variació:  324/2012 rpm 

- Acoblament motor-variador-bomba:  execució monobloc 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba volumètrica NÚM. ORDRE: ETG. 112.1 

FUNCIÓ: Dosificació polielectrolit CODI PREU:  
 
 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric, segons ETG 002 

- Potència:  0,37 KW 

- Velocitat:  1380 rpm 

-      Forma constructiva:  B5 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba volumètrica NÚM. ORDRE: ETG. 112.2 

FUNCIÓ: Fangs espessits a centrifuga CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: SEEPEX, HIDROTARRACO o similar 

- Model: BN 5-6LS 

- Tipus:  volumètrica 

- Execució:  horitzontal 

- Fluid a impulsar:  fangs espessits 

- Temperatura del fluid:  ambient 

- Cabal:  variable de 1 a 4 m3/h 

- Pressió de descàrrega:  1 bar 

- Velocitat de la bomba:  83 / 324 rpm 

- Tipus d’impulsor:  rotor 

- Tipus de tanca:  empaquetadora 

- Potència absorbida:  0,48 kW 

- Connexions asp / imp:  DN 65 / 50 DIN 2501 

 

MATERIALS 

- Cos:  fosa nodular GG 25 segons UNE 36118 

- Rodet:  acer inoxidable endurit al cromo (100 micras) 

- Eix:  acer inoxidable DIN 14571 

- Estator:  hypalón 

- Biela:  acer inoxidable DIN 14571 

 

VARIADOR 

- Tipus:  disc 

- Gamma de variació:  546 / 2132 rpm 

- Acoblament motor-variador-bomba:  execució monobloc 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba volumètrica NÚM. ORDRE: ETG. 112.2 

FUNCIÓ: Fangs espessits a centrifuga CODI PREU:  
 
 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric, segons ETG 002 

- Potència:  1,50 kW 

- Velocitat:  1.400 rpm 

- Forma constructiva:  B5 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

.  

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Decantador Centrífug NÚM. ORDRE: ETG. 117 

FUNCIÓ: Deshidratació de fangs CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÓ 

El degotador per centrifugació es realitza mitjançant una realimentació de sòlids i líquids per 

corrents paral·leles. 

Les zones de sedimentació comencen al punt d’alimentació situat molt a prop i davant de la 

paret tancada del tambor. 

La durada prolongada del procés de sedimentació sense turbulències, dóna lloc a que fins i tot 

les partícules més fines es sedimentin i produeixin una major concentració de sòlids, valors 

d’humitat final més baixos i un efluent millor aclarit. 

 

L’afluent un cop finalitzat el procés de clarificació, surti a través d’una resclosa. L’ajust òptim de 

la profunditat de l’estany es realitza regulant les plaques de la resclosa de vessament.  

 

El treball amb cargol avançat i amb gran profunditat de l’estany, produeix una circulació de 

corrent especialment favorable, un reduït consum d’energia, una elevada descàrrega de sòlids i 

uns valors d’humitat finals molt baixos.  

 

Consta principalment dels següents elements: 

 

- Tub d’alimentació  

- Dipòsit d’oli per al greixatge per circulació  

- Carcassa del coixinet  

Centrifuga  

- Cargol  

- Camisa del tambor  

- Carcassa  

- Reductor  

- Politges d’accionament 

 

 
 



 

.  

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Decantador Centrífug NÚM. ORDRE: ETG. 117 

FUNCIÓ: Deshidratació de fangs CODI PREU:  
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  PIERALISI o equivalent 

- Tipus:  corrents paral·lels 

- Model:   BABY – 2 A-B 

- Execució:   Totes les parts en contacte amb el fluid en 

 acer inoxidable i la resta en acer al carbó. 

- Cabal:   2,5 m³/h. 

- Concentració entrada ms  3 % 

- Matèria seca (ms) unitària  80 kg/h 

- Sequedat esperada  23 ± 2 (si matèria volàtil 40-60%) 

- 21 ± 2 (si matèria volàtil > 60%) 

- Sense fi de transport  protegit mitjançant recàrrega de material 

 dur resistent a l’abrasió. 

- Conductes d’entrada i evacuació:   recarregats especialment mitjançant 

 soldadura resistent a l’abrasió. 

- Bancada:   bastidor antivibratori. 

- Acoblament entre cargol i camisa:   moto-reductor-variador cicle amb 

 transmissió variable. 

- Lubrificació:   circuït tancat d’oli amb bomba, filtre, 

 controlador de cabal i vàlvula de seguretat. 

 

ACCIONAMENT 

- Accionament:  mitjançant politges i corretges trapezoïdals. 

- Embragatge:  hidràulic. 

- Diàmetre del rotor:   232 mm. 

- Longitud del rotor:   775 mm. 

- Motor d’accionament:   elèctric, segons ETG 002. 

- Potència del motor principal:   8 kW 

- Potència del rasca -sòlids:   0,18 kW 

- Velocitat del rotor:   5200 rpm 



 

.  

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  3 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Decantador Centrífug NÚM. ORDRE: ETG. 117 

FUNCIÓ: Deshidratació de fangs CODI PREU:  
 
- Forma:   B.3 

- Dimensions:  

- Longitud:  1900 mm 

- Ample:  785 mm 

- Alçada:  1090 mm 

- Pes 550 kg 

 

ACABATS 

 Segons normes generals del fabricant. 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data: Juny 2010 

Pàgina:  1 de 5 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Mòdul depuració compacte NÚM. ORDRE: ETG. 127.2 

FUNCIÓ: Tractament biològic CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÓ 

El mòdul consisteix en una estructura circular de formigó en forma de doble anell concèntric, el 
exterior com zona de reactor biològic i el interior com decantador dels fangs. 
 
Zona cambra de mescla i reactor biològic   
 
Com a introducció a la depuració biològica té com a objectiu principal la transformació de les 
matèries orgàniques, dissoltes o col·loïdals, presents en les aigües residuals, en matèries 
decantables separables de l’aigua depurada. Aquesta transformació és possible per la Utilització 
de microorganismes aerobis, Aglomerats en flocs lliures en el medi líquid (fangs activats).  
 
Les reaccions de transformació de les matèries orgàniques es fan per oxidoreducció i a tal efecte 
és procurar oxigen aquestes reaccions per un procediment apropiat. Per raó d’economia, aquest 
oxigen és pres de l’atmosfera, per un dispositiu de transferència. Un dispositiu de regulació pot 
variar la quantitat d’oxigen distribuïda, en funció de les necessitats.  
 
Aquestes reaccions d’oxidació tenen lloc al anell exterior denominat reactor, on les aigües 
s’estacionen algunes hores. Les aigües que surten del reactor es porten després al compartiment 
central del  decantador, on l’aigua depurada es separa dels fangs  
 
Per a una depuració convenient, importa que la població bacteriana sigui prou nombrosa per 
transformar tots els elements de contaminació continguts en l’aportació de les aigües residuals. 
Així, per mantenir una colònia important de fangs activats, els que han estat recollits per la 
decantació són retornats al dipòsit, fet que constitueix la recirculació. De tota manera, com per 
efecte de l’aportació de la pol·lució la colònia tendeix a créixer, interessa eliminar una part 
d’aquests fangs que llavors s’anomenen fangs en excés. 
 
D’altra banda, quan es requereixen tractaments específics com nitrificació i desfosforació, és 
necessari disposar d’instal·lacions auxiliars tals com cambra de barreja, reactius, zones 
anòxiques, recirculacions internes, etc.  
 
En aquest apartat descrivim la cambra de barreja i el reactor biològic.  
 
Al requerir eliminació de fòsfor la cambra de barreja es preveu per dur-la a terme mitjançant 
l’addició de reactiu.  
 
Seguint la línia piezomètrica l’aigua abans tractada, un cop regulada i mesurada, es dirigeix al 
biològic, introduint-se en la cambra de barreja. 
 
La càmera de mescla prevista, té unes dimensions de 2,50 x 2,50 x 4,0 m, el que suposa un 
volum unitari de 25 m3 i un temps de permanència de 1,5 h a cabal mitjà. Va proveïda d’agitador 
lent de 0,37 kW.  
 
En aquesta cambra, hi afegirem CL3 Fe per a l’eliminació del fòsfor, havent-se previst diferents 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data: Juny 2010 

Pàgina:  2 de 5 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Mòdul depuració compacte NÚM. ORDRE: ETG. 127.2 

FUNCIÓ: Tractament biològic CODI PREU:  
 
serveis, associades a l’esmentà reactiu, un dipòsit d’emmagatzematge de 1.000 l i dos (2) 
bombes dosificadors de 3 l / h situades a la zona.  
 
En aquesta cambra s’introdueixen els fangs en recirculació, que barrejats amb l’aigua residual i 
reactiu passen al reactor biològic a través d’un orifici superior proveït de comporta.  
 
També es preveu connexió inferior, mitjançant comporta, d’aquesta cambra amb el reactor, per 
tal de realitzar els seus buidats conjuntament.  
 
El reactor biològic té forma de corona circular de diàmetre exterior 16,50 m, diàmetre interior 8,80 
mi una alçada útil d’aigua 4,00 m que dóna un volum de 612 m3 i amb això un temps de retenció 
de 45 ha Q mitjà . 
 
El decantador és concèntric al reactor i forma conjunt amb el.  
 
El reactor va proveït del seu corresponent buidat, ja que mitjançant canonada i vàlvula d’aïllament 
l’envien a l’arqueta de bombament de buidats i drenatges.  
 
Després del seu tractament, l’aigua surt per abocador a una arqueta que serveix d’entroncament 
de la canonada d’alimentació al decantador.  
 
Mitjançant canonada, amb vàlvula, la càmera de mescla es comunica amb aquesta arqueta de 
sortida de manera que pot realitzar el bypass del reactor únicament.  
 
Per dur a terme el procés de nitrificació-desnitrificació requerit, es disposa en el reactor una zona 
anòxica al capdavant del 25%, distribuint les graelles en el restant 75% del fons, així com un 
agitador accelerador del corrent a l’entrada per recirculació interior de 1,50 kW.  
 
Per a la distribució d’aire es preveuen tres (3) graelles, formades cadascuna per 63 difusors, 
tipus "membrana", d’alt rendiment i diàmetre 310 mm, el que suposa un total de 189 difusors en 
el reactor. 
 
Van proveïdes cadascuna del seu sistema d’elevació, a fi de facilitar el seu manteniment i 
explotació.  
 
Les graelles del reactor són alimentades per una connexió de servei general i 6 baixants (2 per 
graella).  
 
Al costat oposat a l’entrada d’aire de cada graella es disposa una purga d’evacuació de l’aigua en 
els casos de tall d’energia, rematades amb les corresponents vàlvules.  
 
L’aportació d’aire es realitzarà mitjançant tres (3) bufadors (1 de recanvi) de cabal unitari 400 
Nm3 / h, proveïdes de cabines d’insonorització i una (1) amb variador de freqüència.  
 
L’aire de les bufadors s’impulsa mitjançant un col lector general, que alimenta al reactor.  
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Mòdul depuració compacte NÚM. ORDRE: ETG. 127.2 

FUNCIÓ: Tractament biològic CODI PREU:  
 
La regulació s’efectuarà mitjançant el mesurador d’oxigen dissolt que modificarà l’aire aportat per 
la bufador amb variador de freqüència.  
 
Es disposa 1 mesurador d'O2. 
 
 
Zona decantació   
 
El seu principal objecte és la separació de les matèries decantables de l’aigua amb anterioritat a 
la seva abocament.  
 
Es projecten un (1) decantador circular concèntric amb el reactor biològic i formant conjunt amb 
ell, de diàmetre 8,20 mi calat útil 3,50 m, que proporcionen una càrrega superficial 0,26 m³/m²/h i 
un temps de retenció de 14,05 ha Q mitjà.  
 
Per aconseguir la decantació per gravetat de les partícules en suspensió l’aigua s’introdueix per 
la part inferior del decantador, sortint per unes obertures practicades a la columna central, 
dissenyades de manera que la seva baixa velocitat de sortida no produeixi alteracions notables 
de la superfície de la làmina líquida. Per obligar a l’aigua a seguir un moviment descendent, que 
faciliti la decantació a aquesta columna central, se l’envolta d’un cilindre metàl·lic. 
 
Un cop introduïda l’aigua en el decantador s’han de complir dos (2) condicionants bàsics per al 
seu correcte funcionament: temps de retenció o permanència suficient i càrrega superficial 
inferior a la velocitat de caiguda de la partícules. En travessar l’aigua el decantador les partícules 
sòlides sedimentables se separen del líquid, dipositant en el fons del tanc.  
 
L’aigua decantada es recull en un canal perimetral de 0,30 m x 0,30 m amb pendent cap a un 
punt, des on passa a l’arqueta de sortida d’aigua tractada.  
 
D’altra banda, les partícules sedimentades (els fangs) dipositats al fons del tanc són escombrats 
contínuament per unes rasquetes solidàries a un pont giratori, que fan que el fang vagi cap a un 
pou o fossa de concentració del qual s’extreuen per una canonada que desemboca en una 
arqueta on aspiren les bombes que els enviaran al reactor biològic (fangs en recirculació) o al 
espessidor (fangs en excés).  
 
El decantador disposa d’extracció de greixos i flotants a base d’una rasqueta que escombra la 
superfície del decantador i una caixa submergida, proveïda de canonada i vàlvula automàtica, de 
manera que en coincidir el pont amb l’esmentada caixa, s’obre la vàlvula i els flotants per 
gravetat es dirigeixen a l’arqueta de bombament prevista, per a posteriorment ser bombejats 
conjuntament amb els del pretractament al separador dinàmic de greixos.  

 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data: Juny 2010 

Pàgina:  4 de 5 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Mòdul depuració compacte NÚM. ORDRE: ETG. 127.2 

FUNCIÓ: Tractament biològic CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Tipus:  MÒDUL COMPACTE 

- Diàmetre exterior tanc aeració:  16,50 m 

- Diàmetre interior tanc aeració  8,80 m 

- Alçada líquid:  4,00 m 

- Diàmetre tanc decantador: 8,20 m 
- Pont:  

• Longitud: 5,20 m 

• Amplada útil: 1,00 m 

• Construcció: Gelosia i perfils laminats en acer. 

- Pis del pont: 

• Construcció: entramat galvanitzat. 

- Barana: 

• Construcció: perfil tubular alumini. 

- Campana deflectora: 

• Diàmetre: 1,60 m 

• Alçada: 1,20 m 

• Construcció: PRFV 

- Recollida de flotants: 

• Tipus: Standard 

• Diàmetre tub descàrrega: 80 mm 

- Construcció: PRFV 

- Volum total del mòdul: 797,00 m3 

- Zona reactor  

- Superfície: 213,83 m2 

- Diàmetre  16,50 m 

- Volum: 612.02 m3 

- Volum zona anòxica: 153 m3 

- Volum zona aireada 459,01 m3 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data: Juny 2010 

Pàgina:  5 de 5 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Mòdul depuració compacte NÚM. ORDRE: ETG. 127.2 

FUNCIÓ: Tractament biològic CODI PREU:  
 
- Temps de retenció a cabal mig 45,06 h 

-  

- Zona decantació 

• Superfície: 52,81 m2 

• Diàmetre  8,20 m 

• Volum: 184,84 m3 

• Velocitat ascensional a cabal màxim: 1,22 m/h 

• Velocitat ascensional a cabal mig 0,46 m/h 

• Factor de càrrega sobre cabal màxim 5 h 

- Roda: 

• Tipus: alta resistència 

• Número: 2 

- Construcció: fosa / sintètic 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Espessidor de gravetat NÚM. ORDRE: ETG. 155.2 

FUNCIÓ: Espessament de fangs CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÓ 

L’espessidor per gravetat s’instal·la per eliminar de forma continua tots els sòlids substancialment 

sedimentables existents en un determinat cabal de líquid 

Consisteix primordialment en un tanc (d’acer de planta circular amb el fons troncocònic amb 

pendent cap al interior del tanc. En el centre existeix una columna amb el fust buit i que serveix 

per canalitzar el fluix d’alimentació. 

El fangs que procedents del decantador dins del mòdul de tractament primari arriben a 

l’espessidor, són alimentats a aquest pe la part mitja de la columna central ascendeixen per el 

interior del fust i desemboquen en el tanc per la seva part superior; embolicant a la columna i a 

una distància prèviament calculada es troba un cilindre metàl·lic que trenca la velocitat de les 

aigües i elimina les possibles turbulències, les aigües estan obligades a descendir degut a aquest 

obstacle per posteriorment desplaçar-se radialment cap a l’exterior del tanc on desaigüen a un 

canal perifèric per mitja d’uns sobreeixidors que permetin una regulació del cabal abocat i eviten 

la sortida de flotants; el canal perifèric desemboca en una arqueta des de la que les aigües són 

enviades al començament del procés. 

Els fangs i matèria orgànica que acompanyen a les aigües a la entrada al espessidor, degut a la 

baixa velocitat ascensional d’aquestes en el tanc, es dipositen sobre el fons del mateix, aquest 

fons, de forma cònica, fa que siguin transportats cap el centre del tanc on hi ha un pou anular 

que els recull per posteriorment ser evacuats del mateix pel seu ulterior tractament. 

- Cilindre d’alimentació 

Suspès del pont, embolica a la columna central amb un diàmetre i alçada adequada a l’aparell en 

el que es munta; està construït en xapa d’acer al carboni amb els reforços necessaris; es fabrica 

en dues meitats en sentit vertical per permetre la seva instal·lació i manteniment. 

- Passarel·la: 

 Muntada sobre el pont en tota la seva longitud; la seva construcció estarà supeditada a 

les exigències del projecte, podent ser entramat galvanitzat o en xapa estriada d’acer al carboni. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Espessidor de gravetat NÚM. ORDRE: ETG. 155.2 

FUNCIÓ: Espessament de fangs CODI PREU:  
 
 

Barana: 

 Element de protecció situat a ambdós costats del pont; l’extrem exterior anirà obert per 

l’accés al pont, com a complement podrà portar annex un o més graons en funció de l’alçada a la 

que la passarel·la es trobi del terra o de l’obstacle més proper. Construcció en perfils tubulars 

d’acer al carboni. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: PRAMAR o equivalent 

- Tipus:  circular per gravetat 

- Diàmetre útil del tanc:  4,50 m 

- Alçada total del tanc:  4,10 m 

- Alçada cilíndrica nivell aigua:  3,00 m 

- Forma:  cilíndric 

- Barana:  tubular 

- Gelosia del pont:  perfils laminats 

- Diàmetre cilindre de distribució:  800 mm 

- Alçada cilindre de distribució:  2.500 mm 

- Abocador:  sobreeixidor perimetral 

- Potencia motor:   0,18 kW 

- Velocitat de sortida:   20 rpm 

 

MATERIALS 

- Elements metàl·lics submergits:  acer d’estructures A42 b gruix mínim 5 mm 

- Elements metàl·lics no submergits:  acer d’estructures A42 b 

- Abocador:  Acer inox. AISI-304 

- Cilindre de distribució:  Acer al carboni 

- Cargolaria:  inoxidable AISI 304 

 
 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  3 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Espessidor de gravetat NÚM. ORDRE: ETG. 155.2 

FUNCIÓ: Espessament de fangs CODI PREU:  
 

EQUIPAMENT 

- Dispositiu de càrrega 

- Connexions canonades entrada – sortida. 

- Descàrrega amb ràcord ràpid d’acoblament i vàlvula d’interrupció. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Parallamps NÚM. ORDRE: ETG. 233 

FUNCIÓ: Seguretat CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES  
Parallamps de tipus ionitzant per a protecció, de les següents característiques: 

- Radi d’acció: 75 m 

- Altura de mastí:  6.0 m 

- Accessoris: ancoratges, suports, fixacions i tub de protecció de cable. 

- 15 m de cable de coure despullat de 50 mm2 de secció. 

- Electrode de grafit amb espiral interior 

- 75 Kg compost mineral Quibacsol G 

- Manguet tipus “T” per a connexions 

- Troneta de registre amb tap 

- Quatre perforacions a 2 metres de fondària mínima per a la introducció de l’electrode, 

reserva mineral i drenatge de conservació 

- Dos mesuradors de llamps tipus CDR-1 

- Dos mesuradors de corrent PCS 

- Un conjunt de petit material, fixacions, suports, abraçaderes, etc, per a instal.lació i 

muntatge del parallamps 

 

 
 

ACABATS 

 Segons normes generals ETG 001 

 



 

.  

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 
Pàgina:  1 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Pont grua NÚM. ORDRE: ETG. 235 

FUNCIÓ: Edifici pretractament. CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÓ 

Grua pont monorail d’una biga en perfil I o ànima plena ajuntada perpendicularment als testers 

que porten les rodes. Per el interior d’ambdues bigues i en tota la seva longitud circula el 

palanquí elèctric. 

Característiques del mecanisme: 

- Tambors: construïts en tub d’acer amb profundes ranures tornejades pel perfecte 

cargolament del cable d’acer girant sobre l’eix d’acer forjat muntat en ambdós extrems amb 

amplis rodaments de boles o rodets. 

- Motors: de característiques especialment dissenyades pel funcionament en grues de tipus 

totalment tancades o protegides contra degoteigs. 

- Reductors: els engranatges de reducció de tots els mecanismes són muntats sobre amplis 

rodaments de boles o rodets i autolubricats amb grassa especial o amb bany d’oli en caixes 

de ferro fos o d’acer hermèticament tancat. Les caixes porten un ampli registre per la 

revisió dels mecanismes. Tots els pinyons són construïts amb acer cromo-níquel tractat i 

tallat en màquines automàtiques, obtenint d’aquesta manera un coeficient de seguretat i 

una marxa silenciosa. 

- Cable: Els cables d’elevació són d’acer d’alta resistència i de composició extra-flexible, sent 

el seu coeficient de seguretat molt elevat. 

- Rodes de translació: rodes d’acer forjat de gran resistència, girant sobre l’eix d’acer forjat, 

muntats amb rodaments a boles o rodets. 

- Frens: de tipus electromagnètic que asseguren la parada amb gran eficàcia. Entren en 

acció automàticament si es provoca la ruptura de la corrent 

- Finals de carrera: gradualment en les direccions d’elevació i descens, és accionat pel gir 

del tambor. 

 



 

.  

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 
Pàgina:  2 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Pont grua NÚM. ORDRE: ETG. 235 

FUNCIÓ: Edifici pretractament. CODI PREU:  
 
 

- Equip elèctric: aparellat elèctric de comandament i protecció. 

- Comandament: des del sòl per mitjà de botonera. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  KONECRANES AUSIÓ o equivalent 

- Tipus:  monobiga / perfil 

- Capacitat:  6.000 Kg 

- Llum entre eixos de carrils:  11,00 m 

- Recorregut amb ganxo elevació:  4,00 m 

- Alçada d’accionament:  4,00 m 

- Velocitat d’elevació:  4 / 0,67 m/min 

- Potència motor elevació:  4,5 / 0,7 kW 

- Velocitat de motor translació de carro:  1.500 rpm 

- Velocitat de translació del carro: 16 m/min 

- Potència motor translació:  0,45 kW 

- Velocitat motor translació carro:  1.500 rpm 

- Velocitat translació pont:  20 m/min 

- Potència motor translació pont:  2 x 0,45 kW 

- Velocitat motor translació pont:  1.500 rpm 

- Accionament:  Botonera lliscant a 48 V 

- Motors d’accionament:  Elèctrics , segons ETG 002 

- Longitud de desplaçament pont: 8,50 m 

- Tipus de carril de rodadora: IPN 200 i calibrat de 40 x 30 

- Nº. de rodes:  4 

- Pressió màx./min per roda:  5960 Rv, 596 Rt, 851 Rl 

 



 

.  

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 
Pàgina:  3 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Pont grua NÚM. ORDRE: ETG. 235 

FUNCIÓ: Edifici pretractament. CODI PREU:  
 
 

MATERIALS 

- Estructura del pont:  Calaix de xapa 

- Ganxo: acer estampat F112 segons DIN 15401 

- Politges:  acer F114 

- Rodes:  acer moldejat GS-50 

 

COMPONENTS 

- Fre de translació del carro electromagnètic 

- Fre de translació del pont electromagnètic 

- Fre d’elevació del polipasto electromagnètic 

- Botonera d’accionament lliscant 

- Carril de rodadura de pont 

- Presa de corrent de sistema de cortina per mànega plana 

- Quadre elèctric del conjunt 

- Final de carrera del polipasto, graduable en alçada, translació i orientació 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Reixa de gruixos NÚM. ORDRE: ETG. 240 

FUNCIÓ: Desbast de sòlids CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÖ 

Reixa especialment dissenyada per a instal·lar en canals oberts, tenint en com a missió principal 
l’eliminació dels sòlids majors de un gruix prèviament prefixat i continguis a l’aigua, amb la 
finalitat d’evitar danys en les màquines i/o obstruccions a les conduccions per les que 
posteriorment tingui que passar el líquid.  

Consisteix en un mecanisme d’escombrada alternatiu que pot funcionar per nivell o bé de una 
forma temporalitzada, accionat mitjançant un braç motoritzat i moto-reductor  que permès 
descendir la pinta a lo llarg de un bastidor guia fins el final del mateix, activant novament 
l’electrovàlvula dels cilindris permetin que la pinta s’ha pròximes als barrots. La pinta va dotada 
de dents que penetren en els forats existents entre barrots i començant en aquest instant un 
moviment ascendent, arrasiran els sòlids que han quedat retinguts, fins la part superior on, per 
mig d’un canal de descàrrega, s’efectua  el abocament dels residus al mateix temps que un 
mecanisme apropiat neteja la pinta dels sòlids pastosos que pudiren quedar adherits, parant el 
mecanisme automàticament.       

 
CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  FILTRAMASSA o equivalent 
- Tipus:  Recta - Estàtica 
- Inclinació sobre l’horitzontal:  75 º 
- Altura descàrrega:  1,50 m 
- Altura pis maniobra:  3,50 m 
- Càrrega d’aigua:  0,50 m 
- Amplada de canal:  0,40 m 
- Gruix de barrots:  8 x 40 mm 
- Separació de barrots:  20 mm 
- Tipus de bastidor:  Segons fabricant 
- Capacitat d’elevació:  500 kg/m de pinta a una velocitat de 15  
                                                                              
     m/min. 
- Pinta:  Colze articulat 
- Fondària dents pinta:  Mínim 300 mm 
- Construcció de la pintas:  ST 37 i poliamida 
- Amplada:  0,40 m 
 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Reixa de gruixos NÚM. ORDRE: ETG. 240 

FUNCIÓ: Desbast de sòlids CODI PREU:  
 
 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric segons ETG 002 

- Marca:   Siemens o similar 
- Potència:  0,73 kW 
- Velocitat:  1450 rpm 
- Acoblament:  Directe 
- Tipus reductor: Segons fabricant 
- Velocitat a l’eix de sortida: 10 rpm  
- Potencia absorbida:  Segons fabricant 
- Funcionament:  Segons fabricant 
- Factor de servei:  Segons fabricant 
- Par al eix de sortida: Segons fabricant 

ACCESORIS 

- Canal de xapa d’acer AISI 304  

- 2 Cadenes tipus Redler AISI 304  
- 4 Rodes dentades d’acer inox. AISI 304  
- 2 Eixos d’acer inox. AISI 304  
- 2 Suports tipus tensor SST 50  
- 2 Suports tipus pont NP 50  
- 1 Acoblament elàstic per al motor  
- 1 Bomba 27+12 lts Roquet o similar, pressió màx. 20 0 bar  
- Filtres d’aspiració i retorn  
- 3 Cilindris amb vàstago d’acer  
- Bloc distribuïdor electro-manual marca Danfoss o si milar  
- 1 Electrovàlvula  
- 2 Motors hidràulics per a desplaçament del neteja r eixa i cinta Redler.  
- Quadre elèctric de potencia i maniobra  

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  3 de 3 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Reixa de gruixos NÚM. ORDRE: ETG. 240 

FUNCIÓ: Desbast de sòlids CODI PREU:  
 
 

MATERIALS 

- Reixa:  Acer inox. AISI-304 
- Bastidor de la pinta:   Acer inox. AISI-304 
- Pinta:  Acer inox. AISI-304 
- Cos reductor:  Foneria 
- Fusells:  Acer inox. AISI-316 
- Engranatges:  Sense fi – corona d’acer 
- Coixinets: F114 i bronze 
- Cargoleria  Acer inox 18/8 DIN 912-931-933-934-

985 
 

AUTOMATISMES 

- Limitador de par al reductor. 
- Element anti-retorn e reductor 
- Tipus de funcionament: Intermitent mitjançant temporitzador i/o 

 senyals de nivells d’aigua 
7 Captadors inductius marca Omron o similar 
2 Presostats marca Telemecanica o similar 
 

 
ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 
 
 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Transportador de cargol NÚM. ORDRE: ETG. 255 

FUNCIÓ: Retirada residus tamís rotatiu CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  FILTRAMASSA o equivalent 

- Model:   TP2040 

- Tipus:  rosca sense fi 

- Producte a transportar:  residus 

- Muntatge:  inclinat 

- Angle d’inclinació:  horitzontal 

- Capacitat de transport:  1,5 m3/h 

- Longitud:  4,50 m 

- Forma del cos:  graveta tubular tancada 

- Pas d’hèlix :  200 mm 

- Velocitat del gir:  33 rpm 

- Forma del cos:  graveta  tubular tancada 

- Diàmetre de les boques:  70 mm 

- Distància entre les boques:  4.500 mm 

- Càrrega:  mitjançant tremuja 

- Capacitat de la tremuja d’entrada:  100 l 

 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric segons ETG 002 

- Potència:  0,75 KW 

- Velocitat:  1450 rpm 

- Acoblament:  lateral mitjançant transmissió de politges i 

 corretges amb protecció del mateix. 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Transportador de cargol NÚM. ORDRE: ETG. 255 

FUNCIÓ: Retirada residus tamís rotatiu CODI PREU:  
 
 

MATERIALS 

- Rosca:  acer al carbó (ST-52) 

- Cos:  acer inoxidable AISI 304 

- Sitja de càrrega:  xapa d’acer inoxidable AISI 304 

- Politges de transmissió:  acer 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 



 

 

 
Especificacions Tècniques  

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bufadors NÚM. ORDRE: ETG. 262.1 

FUNCIÓ: Distribució d’aire a pretractament CODI PREU:  
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:   PEDRO GIL , AERZEN o equivalent 

- Modelo:   PG-30-F1 RN-60.20 

- Muntatge:   horitzontal sobre bancada 

- Fluid:  aire atmosfèric 

- Temperatura d’admissió:  20ºC 

- Cabal:   105/25 Nm3/h 

- Pressió d’admissió:  1 bar 

- Pressió d’impulsió: 1,5 bar 

- Capacitat d’admissió de disseny al: 24%-100% 

 
 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric 

- Potència instal·lada:  4 KW 

- Potència absorbida:  2,79 kW 

- Velocitat:  2.895/1500 rpm 

- Protecció:  IP-55 

- Aïllament:  classe F 

- Forma constructiva:  B-3 

- Freqüència:  50 Hz 

Acoblament flexible amb sentit únic. 

 

MATERIALS 

- Cos d’admissió:  foneria GG-20 

- Pistons:  acer CK 45 / fosa nodular GGG-50 

- Rodet:  aliatge d’alumini. 

- Eixos i pinyons:  acer CK 45 

- Coixinets:  bronze i metall blanc 



 

 

 
Especificacions Tècniques  

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bufadors NÚM. ORDRE: ETG. 262.1 

FUNCIÓ: Distribució d’aire a pretractament CODI PREU:  
 

- Bancada:   acer ST 37 

- Engranatges  acer 18 CR MO 4 

 

COMPONENTS 

- Filtre d’admissió protegit amb reixa i amb indicador de pressió diferencial 

- Cons difusors en la impulsió 

- Vàlvules d’escapament del tipus papallona, amb actuador elèctric i silenciador 

- Vàlvules atirretorn de doble papallona 

- Silen-blocs elàstics 

- Pannell de control local amb senyals lluminoses e instrumentació, interruptors per 

l’accionament manual, protecció de sobrecàrrega i demés elements de seguretat. 

- Pannell de control principal incloent un regulador de tres punts, selector de prioritats i 

microprocessador amb memòria ROM. 

- Compensadors de dilatació. 

- Eines especials. 

- Cabina insonorització 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:   EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bufadors NÚM. ORDRE: ETG. 262.2 

FUNCIÓ: Distribució aire a biològic CODI PREU:  
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:   PEDRO GIL , AERZEN o equivalent 

- Modelo:   PG-30-F1 RNT-31-20 

- Muntatge:   horitzontal sobre bancada 

- Fluid:  aire atmosfèric 

- Temperatura d’admissió:  25ºC màx. 40ºC 

- Cabal:   422 Nm3/h 

- Pressió d’admissió:  1 bar 

- Pressió impulsiól: 1,5 bar 

- Humitat relativa: 65% 

- Capacitat d’admissió de disseny al: 45% 100% 

 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric 

- Potència instal·lada:  11 KW 

- Potència absorbida:  8,45 kW 

- Velocitat:  4800 rpm 

- Protecció:  IP-55 

- Aïllament:  classe F 

- Forma constructiva:  B-3 

- Freqüència:  50 Hz 

Acoblament flexible amb sentit únic. 

 

MATERIALS 

- Cos d’admissió:  foneria GG-20 

- Cos espiral:  foneria GG-20 

- Rodet:  aliatge d’alumini. 

- Eixos i pinyons:  acer CK 45 



 

 

 
Especificacions Tècniques 
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Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:   EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bufadors NÚM. ORDRE: ETG. 262.2 

FUNCIÓ: Distribució aire a biològic CODI PREU:  
 

- Coixinets:  bronze i metall blanc 

- Bancada:   acer ST 37 

- Engranatges  acer 18 CR MO 4 

 

COMPONENTS 

- Filtre d’admissió protegit amb reixa i amb indicador de pressió diferencial 

- Cons difusors en la impulsió 

- Vàlvules d’escapament del tipus papallona, amb actuador elèctric i silenciador 

- Vàlvules antiretorn de doble papallona 

- Silen-blocs elàstics 

- Panell de control local amb senyals lluminoses e instrumentació, interruptors per 

l’accionament manual, protecció de sobrecàrrega i demés elements de seguretat. 

- Panell de control principal incloent un regulador de tres punts, selector de prioritats i 

microprocessador amb memòria ROM. 

- Compensadors de dilatació. 

- Eines especials. 

- Cabina insonorització 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:   EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Ventilador NÚM. ORDRE: ETG. 270 

FUNCIÓ: Ventilació sala CODI PREU:  
 
 

CARÁCTERÍSTIQUES 

- Marca:  SP o similar 

- Tipus:  helicoïdal blindada 

- Model:  HA28T2D 

- Velocitat:  2730 rpm 

- Potència màxima absorbida:  135 w 

- Cabal màxim:  7.100 m3/h 

- Nivell de soroll:  64 db 

- Motor:  elèctric, segons ETG 002 

 

CARÁCTERÍSTIQUES 

- Hèlix:  xapa d’acer 

 

COMPONENTS 

- Obturador tipus persiana 

- Reixat de protecció 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001 

- Standard del fabricant 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:   EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Ventilador NÚM. ORDRE: ETG. 270 

FUNCIÓ: Ventilació sala CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  ENDRESS AND HAUSER o similar 

- Model:  PULSMAG V 

- Principi de mesura:  Electromagnètic 

- Escala de mesura:  a definir 

- Muntatge:  en canonada 

- Mida:  tots els diàmetres 

- Electrònica:  microprocessador programable 

 

MATERIALS 

- Tub mesura:  acer 1.4301 

- Recobriment:  Ebonita 

- Elèctrodes:  acer inoxidable 14571 (316 Ti) 

- Brides:  acer al carboni PN 16 

- Unitat electrònica:  incorporada en el cap mesurador, caixa 

 al·legació alumini. 

- Alimentació:  220 V, 50 Hz 

- Sortida:  4-20 mA programable, R<800 ohmios 

- Consum:  7 VA 

- Impedància de sortida:  menor de 800 ohmios 

- Protecció:  IP-65 

- Límit temperatura de procés:  + 80 ºC 

- Precisió:  1% del valor mesurat 

- Reproductibilitat:  0,1% 

- Sortida d’impulsos:  24 V 

- Valor de l’impuls:  programable f màx. <2 Hz ó 50 Hz 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Cable elèctric NÚM. ORDRE: ETG. 304 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  TERPLAS o similar 

- Tipus:  rígid 

- Secció mínima:  2,5 mm2 

- Tensió d’aïllament:  0,6 / l kv 

- Conductors:  cordes de coure recollit 

- Característiques de conductors: segons UNE 20003 y UNE 21085 

- Formació del conductor:  segons UNE 21022 

- Resistència del conductor:  segons UNE 21022 

- Tipus d’aïllament:  policlorur de vinil (PVC) 

- Temperatura màxima en servei: 75 ºC 

- Temperatura màxima en curt circuit:  160 ºC 

- Resistència a la ruptura mínim: 1250 N/cm2 

- Allargament a la ruptura mínim:  125% 

- Resistència al esquerdament:  150 ºC per hora 

- Resistència a baixes temperatures:  -15 ºC 

- Constant d’aïllament mínima:  367 M km a 20 ºC 

- Resistivitat tèrmica:  600 ºC cm/ w 

 

ACABATS 

- Segons normes generals del fabricant. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Cable elèctric NÚM. ORDRE: ETG. 305 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  PLASTIGRON o similar 

- Tipus:  rígid 

- Designació:  vv 0,6 / 1 kv 

- Secció:  mínima 2,5 mm2 per força, 1,5 mm2 per 

 comandament 

- Tensió d’aïllament:  0,6 / 1 kv 

- Conductors:  cordes de coure recuit 

- Característiques del cable:  segons UNE 21030 y UNE 21123 

- Tipus d’aïllament:  policlorur de vinil (PVC) 

- Temperatura màxima en servei:  70 ºC 

- Temperatura màxima en curt circuit:  160 ºC 

- Resistència a l’esquerdament:  termoestable 

- Resistència a baixes temperatures:  termoestable 

- Constant d’aïllament:  mínim 367 M km a 20 ºC 

- Resistivitat tèrmica:  600 ºC cm/W 

 

ACABATS 

- Segons normes generals del fabricant. 
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Pàgina:  1 de 4 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Quadres elèctrics NÚM. ORDRE: ETG. 306 

FUNCIÓ: Comú a tots els quadres CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

Quadre de bombeig 

Tensió nominal d’aïllament: 

- Circuit principal: 1.000 V alterna 

- Circuit auxiliar: 380 V alterna 

Intensitat el curt circuit: 

- Construcció estàndard: 50 KA eficaços, 105 KA de cresta. 

Estan formats per una sèrie de pannells, construïts en xapa de 2 mm de gruix, pintats en gris clar 

per coberta i portes. 

Grau de protecció IP-549 

Cada pannell correspon a les següents dimensions: 

- Alçada: 2.100 mm 

- Longitud: 666 mm 

- Profunditat: 500 mm 

Estan construïts per un tractament de protecció del material “TC” (tot clima) segons norma DIN 

50016. 

Temperatura de +23 ºC i 83 % d’humitat relativa. 

Temperatura de +40 ºC i 92% d’humitat relativa. 

Procés de pintura estàndard (TC): 

- Desgreixament en fase de vapor de tricloroestilè o percloroetà a 80ªC 

- Imprimació fosfatant WASH-PRIMER, PROFER de 6 a 10 micras amb sobrecàrrega de 5 

minuts a 80ºC a 30 minuts a 25º C (ambient) 

- Emplastrada i polida a l’aigua per recollida de faltes. 

- Acabat: laca 1 x TH de 15 a 20 micras, amb cocció al forn de 20 minuts a 140 ºC, total gruix 

25 a 30 micras. 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 4 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Quadres elèctrics NÚM. ORDRE: ETG. 306 

FUNCIÓ: Comú a tots els quadres CODI PREU:  
 
 
Color: 

- Pannells: 

• Laca gliceroptàlica fungicida gris fort mig brillant (RAL7037) o a definir 

• Embolicats i portes: laca gliceroptàlica fungicida clar mig brillant (RAL 7035) o a 

definir 

Especificació de les sortides 

Escomesa 1500 A 

Sis pannells portant muntat sobre chasis fix al següent material: 

- 1 interruptor automàtic tripolar, poder de tall 50 KA, amb protecció magnetotèmica i 

diferencial, execució fixa, connexió anterior, comandament tumbler. 

- 3 transformadors d’intensitat 1500/5A per amperímetres. 

- 1 transformador monofàsic de tensió 380 / 220 V, per comandament i senyalització de 3000 

VA. 

- Fusibles per la protecció del transformador i voltímetre. 

- Borns marcats i connexions efectuades. 

Sobre la porta 

- 1 etiquetera d’identificació de la cela. 

- 3 amperímetres de 96 x 96 x / 5 A. 

- 1 voltímetre de 96 x 96 0-100 V, amb commutador. 

Sortida 

- Motors fins 90 KW, un sentit de marxa, arrancada estrella-triangle 

Portant muntat el següent material 

- 1 seccionador amb cartutx, per protecció del circuit de comandament 

- 3 bases portafusibles per motor degudament calibrats. 

- 1 contactor tripolar, bobina 220 V, 50 Hz, amb un bloc additiu 2 NA + 2 NC. 

- 1 bloc de tres rels tèrmics, compensat i diferencial, amb dispositiu especial contra la marxa 

en monofàsic. 
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Quadres elèctrics NÚM. ORDRE: ETG. 306 

FUNCIÓ: Comú a tots els quadres CODI PREU:  
 
 
- 1 contactor auxiliar tipus CA2-DN, bobina 220 V, 50 Hz. 

- Borns pel circuit de potència. 

- Connexions efectuades. 

Sobre porta frontal 

- 1 pilot “Marxa” 

- 1 pilot “Parada” 

- 1 polsador “Parada-Rearme” del relè tèrmic (interior) 

- 1 polsador “Marxa” 

- 1 polsador “Tancar” 

- 1 polsador “Parada” 

- 1 etiquetera d’identificació del motor 

Sortida 

- Motors fins 185 kW, un senti de marxa, arrancada estrella-triangle. 

Portant muntat el següent material: 

- 1 seccionador amb cartutx, per protecció del circuit de comandament. 

- 3 bases portafusibles per motor degudament calibrats. 

- 1 contactor tripolar, bobina 220 V, 50 Hz, amb un bloc additiu 2 NA + 2 NC. 

- 1 bloc de tres relès tèrmics, compensat i diferencial, amb dispositiu especial contra la 

marxa en monofàsic. 

- 1contactor auxiliar tipus CA2-DN, bobina 220 V, 50 Hz. 

- Borns pel circuit de potència . 

- Connexions efectuades. 

Sobre porta frontal: 

- 1 pilot “Marxa”. 

- 1 pilot “Parada”. 

- 1 polsador “Parada-Rearme” del relè tèrmic (interior) 

- 1 polsador “Marxa”. 

- 1 polsador “Parada” 

- 1 etiqueta d’identificació del motor” 
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Quadres elèctrics NÚM. ORDRE: ETG. 306 

FUNCIÓ: Comú a tots els quadres CODI PREU:  
 
 

ACABATS 

- Segons normes generals del fabricant. 



    

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Lluminàries  NÚM. ORDRE: ETG. 307 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  NOVALUX o similar 

- Modelo:  NLW 610 

- Tipus:  lluminària industrial en poliester amb fibra de 

 vidre. 

- Equip d’arrancada:  incorporat 

- Material:  poliester 

- Protecció:  difusor de poliester amb junta de neoprè. 

- Classe:  IP-55 

- Instal·lació:  adossada 

- Llum:  fluorescent 

- Potència:  2 x 36 W. 

 

ACABATS 

- Segons normes generals del fabricant. 
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Safata PVC NÚM. ORDRE: ETG. 308 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  UNELEX o similar 

- Sistema de safata per cables:  PVC rígid 

- Temperatura servei:  - 20ºC a + 60 ºC 

- Rigidesa dielèctrica:  UNE 21315; CEI 243 

- Resistència a la flama:  Autoextingible, no propagador de flama 

 segons UNE 53315; ASTMD 635. 

- Reacció del foc:  Classificació m2  

- Assaig fil incandescent:  Auto extingible a 960º C, extinció immediata, 

 sense degoteig del material inflamat o de 

 partícules incandescents. 

- Assaig dit incandescent:  Sense inflamació del material o gasos 

 produïts a 300º C i 500º C 

- Coeficient de dilatació lineal:  0.07 mm/ºC. m. 

- Protecció contra els danys mecànics:  UNE 20224, cei 529, grau IP XX9 

- Protecció contra la penetració de cossos sòlids:  UNE 20234. CEI 529, grau IP 2XX i 

 grau IP 4XX 
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Accessoris de col·lectors d’acer al carboni NÚM. ORDRE: ETG. 369 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  
 
 

COLZES 

- Fins a diàmetre 150 mm:  acer sense soldar 

 material St 35.8 DIN 17175 

 dimensions DIN 2605 

- Superiors a diàmetre 150 mm:  a partir de tub d’acer electrosoldat 

 DIN 2458 

 material A-410 

 dimensions DIN 1605 

 construcció per sectors 

 

TES, REDUCCIONS … 

 Fins a diàmetre 150 mm:  acer sense soldar 

 material A 42 b 

 Superiors a diàmetre 150 mm:  a partir de tub d’acer electrosoldat 

 DIN 2458 

 material A-410 

 

BRIDES 

 Dimensions:  segons DIN 

 Material:  A 42 b 

 

ACABATS 

 Igual a la canonada corresponent 
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Reixetes d’impulsió i retorn NÚM. ORDRE: ETG. 370 

FUNCIÓ: Descàrrega i recirculació de l’aire de ventilació CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Model: DXT-A 

- Construcció: Alumini extruit 

- Acabat: Alumini tractat 

- Fixació: mitjançant cargols zincats 

- Nombre d’unitats i de dimensions: 2 de 600x600 

 
 

ACCESORIS 

Les reixetes d’impulsió estaran totes equipades amb sistema manual per a la regulació del 

cabal 

 
 
 

ACABATS 

 Segons normes generals del fabricant. 
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Caixa de ventilació NÚM. ORDRE: ETG. 371 

FUNCIÓ: Ventilació CODI PREU:  
 
 

DESCRIPCIÓ 

- Tipus: centrífuga 

- Model: CTV 

- Fluid a vehicular: aire ambient 

- Cabal efectiu: 2000 m3/h 

- Pressió estàtica: Baixa pressió 

- Velocitat: 900 r.p.m. 

- Intensitat absorvida: 5.8 A 

- Connexions as/imp: DN 250x250 / DN 250 mm 

 

 

ACCIONAMENT 

- Motor: elèctric, segons ETG 002 

- Potència: ¾ CV 

- Velocitat: 900 r.p.m. 

- Acoblament motor-ventilador: politges i corretges 

-  

 

MATERIALS 
 

- Carcassa: xapa d’acer galvanitzat 

- Rodet: Acer galvanitzat 

-  

 

ACABATS 

 Segons normes generals del fabricant. 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Extractor de teulada NÚM. ORDRE: ETG. 372 

FUNCIÓ: Ventilació CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Tipus: centrífuga de descàrrega vertical 

- Model: CTVT 

- Velocitat: 1400 r.p.m. 

- Potència màx absorvida: 300 W 

- Cabal màxim: 1720 m3/h 

- Nivell de soroll: 45 dB a 10 m 

- Motor: elèctric, segons ETG 002 

 
 

COMPONENTS 

- Reixeta de protecció 

 

 

MATERIALS 

- Hèlix: Acer galvanitzat 

- Embocadura: Acer galvanitzat 

- Capell: Alumini repulsat 

 
 

ACABATS 

 Segons normes generals del fabricant. 
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Extractor mural NÚM. ORDRE: ETG. 373 

FUNCIÓ: Ventilació CODI PREU:  
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Tipus: mural 

- Model: CGT 

- Velocitat: 2300 r.p.m. 

- Potència màx absorvida: 440 W 

- Cabal màxim: 1610 m3/h 

- Nivell de soroll: 42 dB a 10 m 

- Motor: elèctric, segons ETG 002 

 
 

COMPONENTS 

- Obturador tipus persiana 

- Reixeta de protecció 

 

MATERIALS 

- Hèlix: polyamida 6 mes 30% de fifra de vidre 

 
 

ACABATS 

 Segons normes generals del fabricant. 
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Ventilador extracció NÚM. ORDRE: ETG. 379 

FUNCIÓ: Ventilació CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Tipus: helicoidal tubular 

- Model: THGT 

- Fluid a vehicular: aire procedent de sala de quadres elèctrics 

- Cabal: 14000 m3/h 

- Pressió estàtica: 35 mca 

- Potència absorbida: 9.5 W 

- Velocitat del ventilador: 1410 rpm 

- Rodet: d’aspiració amb pala corbada cap endavant 

 

ACCIONAMENT 

- Motor:  elèctric, segons ETG 002 

- Potència: 2.2 KW 

- Velocitat: 1410 rpm 

- Forma constructiva: B 3 

 

MATERIALS 

- Envolvent: xapa galvanitzada i perfils de reforç 

 precincats 

- Rodet: xapa galvanitzada 

- Eix: acer C-40 cincat 

- Bastidor: angulars d’acer cincat 

- Hèlix: alumini 

 
 

ACABATS 

 Segons normes generals del fabricant. 
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OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Conductes de xapa galvanitzada NÚM. ORDRE: ETG. 380 

FUNCIÓ: Ventilació CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

Els conductes seran fabricats en xapa galvanitzada de primera qualitat, éssent les seves 

seccions variables en funció del cabal d’aire i de la velocitat de pas del mateix. Veure el 

document Nº2 plànols del present projecte. 

 

Els espesors de xapa a utilitzar, vindran determinats per la dimensió major de la secció del 

conducte, sent els següents: 

 

. Fins a 600 mm 0.6 mm 

. De 601 mm a 800 mm 0.8 mm 

. De 801 mm a 1200 mm 1.0 mm 

 

Els trams interiors, és a dir els corresponents a la zona de trafos i sala de quadres elèctrics i 

control, aniran exteriorment pintats i interiorment aïllats amb fibra de vidre tipus VN-36/12. 

-  

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001 
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EQUIP: Filtre d’anells NÚM. ORDRE: ETG. 381 

FUNCIÓ: Desbast en canonades CODI PREU:  
 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  HIROGLOBAL o equivalent 

- Tipus: ARKAL-COMPACT 2’’  

- Cabal d’aigua a tractar: 5 m3/h 

- Cabal d’aigua de rentat: 10 m3/h a 3-4 bar 

- Duració del rentat: 10 – 15 seg. 

- Tipus d’aigua a tractar: depurada 

- Servei: continuo 

- Tipus de funcionament: automàtic 

- Pressió mínima d’entrada: 2 bar 

- Pressió màxima d’entrada: 10 bar 

- Tipus de malla filtrant: Acer inox. 316  

- Llum de malla: 130 micres 

- Factor de malla: 0.56 

- Volum de filtració:  1320 cm3 

- Volum d’aigua contra rentat:  33 litres 

 

MATERIALS 

- Cos: Acer al carboni St37 

- Cargoleria: Acer cincat calitat 5.6 i5.8 

- Malles: Acer inoxidable AISI 316 

- Mecanisme de neteja: Acer inoxidable AISI 316 

 

ACCESORIS 

Conductes de col.lectors Norma ISO-R/65 II/i DIN 2458 

Brides planes de con.nexió norma DIN 2576 – PN 10 

Unions soldades realitzades baix Procediment homologat segons còdig ASME secció IX 

Cargolería cincada qualitat 5.6 i 6.8 

Junt de goma qualitat EPDM 

Quadre de control i programador per a maniobra de l’instal.lació 

3 Vàlvules de papallona DN-200 
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EQUIP: Filtre d’anells NÚM. ORDRE: ETG. 381 

FUNCIÓ: Desbast en canonades CODI PREU:  
 
 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001 
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Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Filtre d’anells NÚM. ORDRE: ETG. 381 

FUNCIÓ: Desbast en canonades CODI PREU:  
 

DESCRIPCIÓ 

Equip de medició de pH i de temperatura al reactor biològic per al control del procés biològic. 

L’equip està compost per: 

- Elèctrode de medició. 

- Cable per a elèctrode. 

- Porta elèctrodes d’immersió. 

- Transmissor per a elèctrodes analògics, digitals i ISFET. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: Endress+Hauser o similar 

- Model: Orbipac CPF81D Memosens 

- Tipus: Detector de pH i temperatura de doble         
                                                                          cambra. 

- Rang de mesura: 0- 14 pH 

- Rang de temperatura: 0 ºC a 110ºC 

- Sortida: Digital 

- Diafragma: PTFE 

- Senyal de sortida: Transistor.  

- Longitud d’inserció: 23 mm més protector del sensor 

 

COMPONENTS 

- Cable per a elèctrode. Temperatura -20ªC a 135 ºC 

- Porta elèctrode de PVC amb tub de muntatge de 40 mm, i connexió a sensor rosca de ¾”       

NPT. 

- Transmissor : 

   - Dimensions 247x170x115 mm (Al, An, Fons) 

   - Display: LCD, 2 línies; menú en 6 idiomes 

   - Configuració: Teclat frontal 

   - Contacte d’alarma assignable :sortida relé 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Filtre d’anells NÚM. ORDRE: ETG. 381 

FUNCIÓ: Desbast en canonades CODI PREU:  
 
     - Alimentació. 230 V AC 

     - Senyal de sortida: 2 senyals 4.20 mA, pH/Temperature 

     - Contactes addicionals : 2 relés 

 

 

ACABATS 

 Segons standard del fabricant. 

 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Medició de Redox NÚM. ORDRE: ETG. 401 

FUNCIÓ: Reactor biològic CODI PREU:  
 

DESCRIPCIÓ 

Equip de medició de Redox al reactor biològic per al control del procés biològic. 

L’equip està compost per: 

- Elèctrode de medició. 

- Cable per a elèctrode. 

- Porta elèctrodes d’immersió. 

- Transmissor per a elèctrodes analògics, digitals i ISFET. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: Endress+Hauser o similar 

- Model: Orbipac CPF82D Memosens 

- Rang de mesura: -1500 – 1500 mV 

- Sortida: Digital 

- Diafragma: PTFE 

- Senyal de sortida: Transmissor 

- Longitud d’inserció: 23 mm més protector del sensor 

 

COMPONENTS 

- Cable per a elèctrode. Temperatura -20ªC a 135 ºC 

- Porta elèctrode de PVC amb tub de muntatge de 40 mm, i connexió a sensor rosca de ¾”       

NPT. 

- Transmissor : 

    - Dimensions 247x170x115 mm (Al, An, Fons) 

    - Display: LCD, 2 línies; menú en 6 idiomes 

    - Configuració: Teclat frontal 

    - Contacte d’alarma assignable :sortida relé 

       - Alimentació. 230 V AC 

       - Senyal de sortida: 2 senyals 4.20 mA, pH/Redox 

       - Contactes addicionals : 2 relés 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Medició de Redox NÚM. ORDRE: ETG. 401 

FUNCIÓ: Reactor biològic CODI PREU:  
 
 

 

ACABATS 

 Segons standard del fabricant. 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Medició d’oxigen dissolt NÚM. ORDRE: ETG. 402 

FUNCIÓ: Reactor biològic CODI PREU:  
 

DESCRIPCIÓ 

Equip de medició d’oxigen al reactor biològic per al control del procés biològic. 

L’equip està compost per: 

- Elèctrode de medició. 

- Cable per a elèctrode. 

- Porta elèctrodes d’immersió. 

- Transmissor per a elèctrodes analògics, digitals i ISFET. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: Endress+Hauser o similar 

- Model: Oxymax W COS41 

- Rang de mesura: 0,05 – 20  mg/l 

- Sortida: Digital 

- Senyal de sortida: Transmissor.  

 

 

COMPONENTS 

- Cable per a elèctrode. Temperatura -20ªC a 135 ºC 

- Porta elèctrode de PVC amb tub de muntatge de 40 mm, i connexió a sensor rosca de ¾”       

NPT. 

- Transmissor: 

    - Dimensions 247x170x115 mm (Al, An, Fons) 

    - Display: LCD, 2 línies; menú en 6 idiomes 

    - Configuració: Teclat frontal 

    - Contacte d’alarma assignable :sortida relé 

       - Alimentació. 230 V AC 

       - Senyal de sortida: 2 senyals 4.20 mA, pH/Redox 

       - Contactes addicionals : 2 relés 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Medició d’oxigen dissolt NÚM. ORDRE: ETG. 402 

FUNCIÓ: Reactor biològic CODI PREU:  
 
 

ACABATS 

 Segons standard del fabricant. 

 



  

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Medició de terbolesa NÚM. ORDRE: ETG. 403 

FUNCIÓ: Arqueta de presentació CODI PREU:  
 

DESCRIPCIÓ 

Equip de medició de terbolesa a l’arqueta de sortida de l’aigua tractada a la planta 

L’equip està compost per: 

- Elèctrode de medició. 

- Cable per a elèctrode. 

- Porta elèctrodes d’immersió. 

- Transmissor per a elèctrodes analògics, digitals i ISFET. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: Endress+Hauser o similar 

- Model: Turbimax W CuS31 

- Rang de mesura: 0 - 400  NTU 

- Rang de mesura de sòlids: 0 – 3 g/l 

- Sortida: Digital 

- Senyal de sortida: Transmissor.  

 

 

COMPONENTS 

- Cable per a elèctrode. Temperatura -20ªC a 135 ºC 

- Porta elèctrode de PVC amb tub de muntatge de 40 mm, i connexió a sensor rosca de ¾”       

NPT. 

- Transmissor: 

    - Dimensions 247x170x115 mm (Al, An, Fons) 

    - Display: LCD, 2 línies; menú en 6 idiomes 

    - Configuració: Teclat frontal 

    - Contacte d’alarma assignable :sortida relé 

       - Alimentació. 230 V AC 

       - Senyal de sortida: 2 senyals 4.20 mA, pH/Redox 

       - Contactes addicionals : 2 relés 



  

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Medició de terbolesa NÚM. ORDRE: ETG. 403 

FUNCIÓ: Arqueta de presentació CODI PREU:  
 
 

 

ACABATS 

 Segons standard del fabricant. 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Medició de conductivitat NÚM. ORDRE: ETG. 404 

FUNCIÓ: Arqueta de presentació CODI PREU:  
 

DESCRIPCIÓ 

Equip de medició de conductivitat a l’arqueta de sortida de l’aigua tractada a la planta 

L’equip està compost per: 

- Elèctrode de medició. 

- Cable per a elèctrode. 

- Porta elèctrodes d’immersió. 

- Transmissor per a elèctrodes analògics, digitals i ISFET. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: Endress+Hauser o similar 

- Model: Indumax P CLS50 

- Rang de mesura: 0 – 2000 mS/cm 

- Sortida: Digital 

- Senyal de sortida: Transmissor.  

 

 

COMPONENTS 

- Cable per a elèctrode. Temperatura -20ªC a 135 ºC 

- Porta elèctrode de PVC amb tub de muntatge de 40 mm, i connexió a sensor rosca de ¾”       

NPT. 

- Transmissor : 

    - Dimensions 247x170x115 mm (Al, An, Fons) 

    - Display: LCD, 2 línies; menú en 6 idiomes 

    - Configuració: Teclat frontal 

    - Contacte d’alarma assignable :sortida relé 

       - Alimentació. 230 V AC 

       - Senyal de sortida: 2 senyals 4.20 mA, pH/Redox 

       - Contactes addicionals : 2 relés 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Medició de conductivitat NÚM. ORDRE: ETG. 404 

FUNCIÓ: Arqueta de presentació CODI PREU:  
 
 

ACABATS 

 Segons standard del fabricant. 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Torre d’humidificació NÚM. ORDRE: ETG. 406 

FUNCIÓ: Desodorització CODI PREU:  

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: TECNIUM o similar 

- Tipus: compacta vertical 

- Diàmetre: 1.000 mm 

- Alçada total: 4.500 mm 

- Espessor: 8 mm 

- Nombre de rampes de polvorització: 1 

- Separador de gotes: làmines actives per a flux vertical 

- Capacitat d’aigua en fons: 800 l 

 

MATERIALS 

- Material barrera química: resina estervinílica / fibra de vidre 

- Material reforç mecànic: resina ortotàlica / fibra de vidre 
- Material separador de gotes: PVC 

 

ACCESSORIS 

- - Indicador de nivell con 3 punts de consigna y electrovàlvula de entrada 

- Mesurador de pH amb elèctrode, porta sondes i visualitzador amb 2 punts de consigna 
Electrovàlvula de purga de líquid  

 

ACABATS 

 Segons standard del fabricant. 

 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Bomba centrífuga horitzontal NÚM. ORDRE: ETG. 408 

FUNCIÓ: Bombament d’aigua en torre d’humidificació CODI PREU:  

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: TECNIUM o similar 

- Tipus: centrífuga 

- Execució: horitzontal 

- Instal·lació:: fixa 

- Fluid a bombejar: aigua 

- Temperatura del fluït: ambient 

- Cabal: 8 m3/h 

- Alçada manomètrica: 14 mca 

- Estanquitat eix: tancament mecànic simple interior Tecnium 
                                                                                  IP-5 

 

MATERIALS 

- Material en contacte fluid: polipropilè 

- Rotor: CSi 

- Estator: CSi 

- Juntes: EPDM 
 

ACCIONAMENT 

- Motor: elèctric, segons ETG 002 

- Potència: 1,1 Kw 

- Tensió: 220 / 380 v 

- Velocitat: 2.900 rpm 

- Protecció: IP 55 estanca 

- Tipus d’acoplament a bomba: directe 
 

ACABATS 

- Segons standard del fabricant. 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Biofiltre NÚM. ORDRE: ETG. 410 

FUNCIÓ: Desodoritzaciò CODI PREU:  

 

CARACTERÍSTIQUES 

Sistema de desodorització per biofiltre: 

- Modelo: BIF 5 X 10 o similar 

- Dimensiones balsa obra civil: 5.000 x 10.000 x 2.500 mm 
- Graella suport de la biomassa 

- Material: polipropilè 

- Espessor: 60 mm 

- Superfície útil de pas: 15% 

- Resistència: 2.000 Kg/m2 

- Alçada dels puntales: 700 mm 

- Banda perifèrica: polietilè flexible, separació entre 
                                                                                graella i mur interior de la balsa 

- Biomassa 

- Tipus: Biomix 

- Quantitat: 75 m3 

- Composició: breso (100%) 

- Densitat matèria sec: 350 Kg/m3 

- Densitat matèria humitat: 550 Kg/m3 

- Alçada del llit: 1.500 mm 

- Necessitat reg: 500 l/dia en dos cicles 
 

COMPLEMENTS 

- Canonades de recirculació de líquids en PVC i interconnexió entre humidificador, ventilador 
I biofiltre en PP 

- Juntes en EPDM 

- Cargolaria en AISI 304 

- Manòmetre amb membrana separadora 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Biofiltre NÚM. ORDRE: ETG. 410 

FUNCIÓ: Desodoritzaciò CODI PREU:  

 

 

OPCIONES 

- Recobriment de la balsa de obra civil con geotèxtil de 5 mm. de espessor 

- Recobriment de les parets laterals de la balsa con polietilè flexible 1,5 mm. D’espessor 

- Capa d’herba superficial 

- Capa de cortesa de pino de 80 mm de gruix 
 

ACABATS 

- Segons Standard del fabricant. 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 1 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Graella de distribució d’aire NÚM. ORDRE: ETG. 412 

FUNCIÓ: Aeració reactor biològic CODI PREU:  

 

CARACTERÍSTIQUES 

Sistema de distribució d’aire en reactor biològic compost de: 

- Diàmetre de canonada principal: XA 100 mm 

- Files: 6 canonades de PVC de 65 mm con 13  
  embocadures enroscades de ½” y 13 
  bases concèntriques 

- Pressió nominal: PN 6 

- Construcció: segons UNE y ASTM 

 
- Difusors de l’aire de les següents característiques: 

- Marca: ROEFLEX-ROEDIGER o similar 

- Tipus: Membrana de bombolla fina 

- Construcció: Marc distribuïdor AISI-316 

- Composició: Graella de EPDM 

- Cabal: 0,5-4,0 m3/h 

- Superfície: 0,041m2 

- Mida: 150 mm 

- Pes: 0,770 Kg 

- Temperatura màxima d’aire: 80-85 ºC 

- Connexió: xaveta, 90 mm./OD 

 

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 

- Segons standard del fabricant. 
 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  1 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Compressor NÚM. ORDRE: ETG. 414 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: ABC o equivalent 

- Tipus: Pistó 

- Cabal d’aire desplaçat: 750 l/min. 

- Cabal d’aire efectiu : 32 Nm3/h 

- Pressió de treball: 7 kg/cm2 

- Núm. de cilindris: dos e V 

- Velocitat del compressor: 750 rpm 

- Sistema de refrigeració: per aire 

- Regulació: per pressòstat elèctric 

- Muntatge: horitzontal 

- Fixació:  tacs antivivratoris 
 

MATERIALS 

- Cos: Fonería 

- Èmbols/ pistons: Acer 

- Eix: Acer 
 

ACCIONAMENT 

- Motor: elèctric, segons ETG 

- Potencia: 6 CV 

- Velocitat: 1500 rpm 

- Forma constructiva:  B3 

- Acoblament motor compressor: corretges i politges amb protecció 
d’acoblament 

 

COMPONENTS 

- Protecció de l’accionament 

- Peus elàstics d’aire en aspiració 

- Vàlvula de seguretat 

- Bancada del grup 

- Pressòstat de regulació 



 

 

 
Especificacions Tècniques 

 

 
Codi:  722-PRO-CA-4648 

Data:  Juny 2010 

Pàgina:  2 de 2 

OBRA:  EDAR BOTARELL 
 

EQUIP: Compressor NÚM. ORDRE: ETG. 414 

FUNCIÓ: Varis CODI PREU:  

 

ACABATS 

- Segons normes generals ETG 001. 
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Amidaments



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
COL·LECTOR D'ARRIBADASUBOBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 col·lector

C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars 593,500 593,500

C#*D#*E#*F#3 sobreexcavació en pous 1,000 1,500 1,500 1,500 3,375

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,500 1,500 2,500 11,250

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 1,500 3,000 6,750

TOTAL AMIDAMENT 614,875

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 398,700 398,700

TOTAL AMIDAMENT 398,700

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 144,900 144,900

TOTAL AMIDAMENT 144,900

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G214U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enderroc sobreeixidor en planta existent 1,000 2,500 1,500 0,300 1,125

C#*D#*E#*F#2 3,000 2,500 0,300 1,750 3,938

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,500 0,300 1,750 1,575

TOTAL AMIDAMENT 6,638

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 17,200 17,200

TOTAL AMIDAMENT 17,200

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 2

COL·LECTOR D'ARRIBADASUBOBRA 01
COL·LECTORCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1 G45LR2B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 protecció sota riereta 3,000 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 a deduir tub -3,000 0,200 -0,600

TOTAL AMIDAMENT 2,400

m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

2 OFA30500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,200 19,200

C#*D#*E#*F#2 65,340 65,340

C#*D#*E#*F#3 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#4 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 169,540

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
COL·LECTOR D'ARRIBADASUBOBRA 01
POUSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

1 OE22U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p.k. 0+000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+019.20 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 p.k. 0+084.54 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 p.k.0+144.54 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols2 OE22U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p.k. 0+000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+019.20 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 p.k. 0+084.54 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 p.k.0+144.54 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 3

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

3 OE21U014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p.k. 0+000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+019.20 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 p.k. 0+084.54 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 p.k.0+144.54 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

4 OE21U114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p.k. 0+019.20 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+084.54 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 p.k.0+144.54 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
COL·LECTOR D'ARRIBADASUBOBRA 01
SOBREEIXIDOR CAPTACIÓ AIGÜES RESIDUALS - RIERACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,600 4,700 2,700 58,374

TOTAL AMIDAMENT 58,374

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 58,370 58,370

C#*D#*E#*F#2 a deduir obra -1,000 2,600 2,700 2,700 -18,954

TOTAL AMIDAMENT 39,416

m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres3 G4D0U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,100 2,400 10,080

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 2,400 9,600

TOTAL AMIDAMENT 19,680

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 4

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical4 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,600 2,900 15,080

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,700 2,900 15,660

TOTAL AMIDAMENT 30,740

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

5 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,800 2,900 0,100 0,812

TOTAL AMIDAMENT 0,812

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 60 kg/m3

C#*D#*E#*F#2 formigó en lloses 3,510 60,000 210,600

C#*D#*E#*F#3 formigó en alçats 6,768 60,000 406,080

TOTAL AMIDAMENT 616,680

m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs
col·locació, vibrat i curat

7 G45LR2B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 formigó massisos formació sobreeixidor 2,000 1,000 0,400 0,400 0,320

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,000 0,900 0,800 1,440

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 0,400 0,800 0,640

TOTAL AMIDAMENT 2,400

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontal8 G4D0U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llosa coberta 2,100 2,000 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols9 ODDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat

10 OE22U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

11 G7J1U051

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 2,300 9,200

TOTAL AMIDAMENT 9,200

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb  de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat12 G450A307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,600 0,300 2,400 3,744

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,100 0,300 2,400 3,024

TOTAL AMIDAMENT 6,768

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

13 G450A308

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,600 2,700 0,300 2,106

C#*D#*E#*F#2 2,600 2,700 0,200 1,404

TOTAL AMIDAMENT 3,510

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa  de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat14 G450A305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tapa llosa 2,600 2,700 0,200 1,404

TOTAL AMIDAMENT 1,404

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUETSUBOBRA 02
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 col·lector

C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars 443,100 443,100

C#*D#*E#*F#3 sobreexcavació en pous 2,000 1,500 1,500 2,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,500 1,500 4,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 461,100

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 6

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 322,800 322,800

TOTAL AMIDAMENT 322,800

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 91,400 91,400

TOTAL AMIDAMENT 91,400

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 10,900 10,900

TOTAL AMIDAMENT 10,900

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUETSUBOBRA 02
COL·LECTORCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1 G45LR2B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 protecció sota calçada 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 a deduir tub -6,000 0,200 -1,200

C#*D#*E#*F#3 protecció tram final a riera 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 a deduir tub -6,000 0,200 -1,200

TOTAL AMIDAMENT 9,600

m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

2 OFA30500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,880 26,880

C#*D#*E#*F#2 20,370 20,370

C#*D#*E#*F#3 26,730 26,730

C#*D#*E#*F#4 31,020 31,020

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 7

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUETSUBOBRA 02
POUSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

1 OE22U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p.k. 0+026.88 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+047.25 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 p.k. 0+073.98 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols2 OE22U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p.k. 0+026.88 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+047.25 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 p.k. 0+073.98 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

3 OE21U014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p.k. 0+026.88 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+047.25 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 p.k. 0+073.98 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

4 OE21U114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p.k. 0+073.98 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUETSUBOBRA 02
BROQUETCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G228U010

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#2 a deduir obra -1,000 1,220 0,400 0,700 -0,342

C#*D#*E#*F#3 -2,000 0,900 0,300 0,500 -0,270

C#*D#*E#*F#4 -1,000 2,500 1,250 0,250 -0,781

TOTAL AMIDAMENT 1,357

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical2 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçat broquet 2,000 1,250 1,050 2,625

C#*D#*E#*F#2 aletes 4,000 0,900 0,450 1,620

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,200 0,400 0,160

C#*D#*E#*F#4 solera llosa sortida 2,000 1,000 0,250 0,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,500 0,250 0,625

TOTAL AMIDAMENT 5,530

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60 kg/m3 60,000 1,268 76,080

TOTAL AMIDAMENT 76,080

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

4 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 1,250 0,100 0,313

TOTAL AMIDAMENT 0,313

m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

5 G3J2U085

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sortida broquet 1,000 3,000 3,000 0,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,500 0,250 0,750

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 0,500 1,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,750

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 9

m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

7 G450A332

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçat broquet 1,000 1,250 1,050 0,400 0,525

C#*D#*E#*F#2 aletes 2,000 0,900 0,300 0,450 0,243

C#*D#*E#*F#3 solera llosa sortida 1,000 2,000 1,000 0,250 0,500

TOTAL AMIDAMENT 1,268

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
MOVIMENT GENERAL DE TERRES PLANTASUBOBRA 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió 400,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

2 G226U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 3.007,300 3.007,300

TOTAL AMIDAMENT 3.007,300

m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

3 G2240002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 preparació terraplè a cota 153.00

C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars 2.920,000 2.920,000

3 -

C#*D#*E#*F#4 preparació terraplè zona sobreeixidor 5,000 5,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 2.945,000

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G21R0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G221U112

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 1.083,900 1.083,900

TOTAL AMIDAMENT 1.083,900

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
EDIFICI GENERAL PLANTACAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació sabates perimetrals 4,000 4,000 4,000 1,000 64,000

C#*D#*E#*F#2 8,000 4,600 4,600 1,000 169,280

C#*D#*E#*F#3 excavació sabates interiors 2,000 2,600 2,600 1,000 13,520

4 -

C#*D#*E#*F#5 cimentació mur perimetral 6,000 4,250 3,000 0,800 61,200

C#*D#*E#*F#6 4,000 4,400 3,000 0,800 42,240

C#*D#*E#*F#7 2,000 8,500 3,000 0,800 40,800

8 -

C#*D#*E#*F#9 cimentació murs interiors 2,000 11,000 3,000 0,800 52,800

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,000 3,000 0,800 9,600

C#*D#*E#*F#11 1,000 13,500 3,000 0,800 32,400

12 -

C#*D#*E#*F#13 pou de bombament 1,000 7,900 6,800 3,300 177,276

14 -

C#*D#*E#*F#15 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

3,300 2,600 1,400 12,012

TOTAL AMIDAMENT 675,128

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 excavació general

C#*D#*E#*F#2 llosa solera i formigó neteja 38,000 15,000 0,300 171,000

C#*D#*E#*F#3 saneig fons 38,000 15,000 0,300 171,000

TOTAL AMIDAMENT 342,000

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G229U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou de bombament agua bruta 3,900 2,800 0,150 1,638

C#*D#*E#*F#2 rebliment saneig fons solera 33,100 11,000 0,300 109,230

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 110,868

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació desmunt 342,000 342,000

C#*D#*E#*F#2 excavació rases 675,128 675,128

C#*D#*E#*F#3 a deduir grava -1,000 110,860 -110,860

4 a deduir obra

C#*D#*E#*F#5 llosa solera i formigó neteja -1,000 33,100 11,000 0,300 -109,230

6 -

C#*D#*E#*F#7 formigó en fonaments -1,000 111,950 -111,950

C#*D#*E#*F#8 formigó en alçats -1,000 28,590 -28,590

9 -

C#*D#*E#*F#10 pou de bambament -1,000 3,900 2,800 3,300 -36,036

11 -

C#*D#*E#*F#12 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 2,300 0,500 1,000 2,300

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,000 0,500 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 623,762

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat

5 G450A306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabates pilars 4,000 2,500 2,500 0,700 17,500

C#*D#*E#*F#2 8,000 3,100 3,100 0,700 53,816

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,100 1,100 0,700 1,694

C#*D#*E#*F#4 calze pilars 14,000 1,100 1,100 0,800 13,552

C#*D#*E#*F#5 a deduir pilars -14,000 0,500 0,400 0,800 -2,240

6 -

C#*D#*E#*F#7 cimentació murs exteriors 6,000 3,400 0,800 0,400 6,528

C#*D#*E#*F#8 4,000 3,700 0,800 0,400 4,736

9 -

C#*D#*E#*F#10 1,000 8,500 0,900 0,400 3,060

C#*D#*E#*F#11 1,000 7,400 0,900 0,400 2,664

12 -

C#*D#*E#*F#13 cimentació murs interiors 1,000 7,900 1,000 0,400 3,160

C#*D#*E#*F#14 1,000 7,900 0,800 0,400 2,528

C#*D#*E#*F#15 1,000 4,040 0,800 0,400 1,293

C#*D#*E#*F#16 1,000 6,030 0,800 0,400 1,930

C#*D#*E#*F#17 1,000 5,400 0,800 0,400 1,728

18 -

C#*D#*E#*F#19 escala form. coronació pou bombament 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#20 1,000 0,250 0,400 0,100

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 12

C#*D#*E#*F#21 1,000 0,250 0,200 0,050

22 -

C#*D#*E#*F#23 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,300 1,600 0,250 0,920

24 -

C#*D#*E#*F#25 canaleta conduccions 3,900 1,100 0,200 0,858

C#*D#*E#*F#26 9,150 1,100 0,200 2,013

C#*D#*E#*F#27 6,900 0,700 0,200 0,966

C#*D#*E#*F#28 5,200 0,700 0,200 0,728

C#*D#*E#*F#29 0,900 0,950 0,200 0,171

30 -

C#*D#*E#*F#31 llosa sostre sala d'aireació i
desodorització

13,500 5,150 0,250 17,381

C#*D#*E#*F#32 llosa sostre serveis - magatzem,
despatx

6,500 11,000 0,250 17,875

C#*D#*E#*F#33 llosa sostre control deshid.-quadres
elèctrics

6,300 6,500 0,250 10,238

34 -

C#*D#*E#*F#35 paviment llosa solera edifici general 32,400 10,900 0,200 70,632

TOTAL AMIDAMENT 234,481

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa  de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat6 G450A305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçats murs exteriors 2,000 30,700 0,300 1,400 25,788

C#*D#*E#*F#2 2,000 9,800 0,300 1,400 8,232

3 -

C#*D#*E#*F#4 alçats murs interiors 2,000 9,800 0,300 0,800 4,704

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,550 0,300 0,800 1,332

C#*D#*E#*F#6 1,000 13,000 0,300 0,800 3,120

7 -

C#*D#*E#*F#8 a deduir forats portes >2 m2 -2,000 4,000 0,300 0,600 -1,440

9 -

C#*D#*E#*F#10 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 2,300 0,300 1,000 1,380

C#*D#*E#*F#11 2,000 1,000 0,300 1,000 0,600

12 -

C#*D#*E#*F#13 canaleta conduccions 2,000 6,900 0,200 1,000 2,760

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,200 0,200 1,000 2,080

C#*D#*E#*F#15 1,000 0,700 0,200 1,000 0,140

C#*D#*E#*F#16 2,000 0,950 0,200 1,000 0,380

C#*D#*E#*F#17 4,000 0,300 0,200 1,000 0,240

18 -

C#*D#*E#*F#19 2,000 3,900 0,200 0,800 1,248

C#*D#*E#*F#20 2,000 0,700 0,200 0,800 0,224

21 -

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 13

C#*D#*E#*F#22 2,000 9,150 0,200 0,800 2,928

C#*D#*E#*F#23 2,000 0,700 0,200 0,800 0,224

TOTAL AMIDAMENT 53,940

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

7 G450A308

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou de bombament aigua bruta 1,000 3,900 2,800 0,400 4,368

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,900 0,600 0,400 1,872

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,800 0,600 0,400 1,344

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,100 2,000 0,200 1,240

TOTAL AMIDAMENT 8,824

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb  de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat8 G450A307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou de bombament aigua bruta 2,000 3,100 0,300 2,500 4,650

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,800 0,300 2,500 4,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,800 0,300 2,000 1,680

C#*D#*E#*F#4 muret separador 1,000 2,800 0,200 2,500 1,400

TOTAL AMIDAMENT 11,930

m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs
col·locació, vibrat i curat

9 G45LR2B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 formigó en formació bancades

C#*D#*E#*F#2 sala deshidratació 1,000 3,000 0,500 0,150 0,225

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 0,500 0,150 0,150

C#*D#*E#*F#4 sala de control deshidratació 1,000 1,000 1,000 0,150 0,150

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,300 1,300 0,150 0,254

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,300 1,000 0,150 0,195

C#*D#*E#*F#7 sala d'aireació i desodorització 4,000 1,500 1,500 0,150 1,350

C#*D#*E#*F#8 sala pretractament 1,000 1,500 1,000 0,150 0,225

9 -

C#*D#*E#*F#10 bancada bombes grup electrògen 1,000 0,500 0,500 0,500 0,125

TOTAL AMIDAMENT 2,674

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat10 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 fonaments

C#*D#*E#*F#2 sabates pilars (115 kg/m3) 84,320 115,000 9.696,800

C#*D#*E#*F#3 cimentació murs exteriors (80 kg/m3) 16,980 80,000 1.358,400

C#*D#*E#*F#4 cimentació murs interiors (80 kg/m3) 10,640 80,000 851,200

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#5 cimentació canaleta conduccions (80
kg/m3)

4,740 80,000 379,200

C#*D#*E#*F#6 escala form. coron. pou bomb. (60
kg/m3)

0,750 60,000 45,000

C#*D#*E#*F#7 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

0,920 60,000 55,200

C#*D#*E#*F#8 llosa sostre desodorització (40 kg/m3) 17,380 40,000 695,200

C#*D#*E#*F#9 llosa sostre serveis-magatzem (40
kg/m3)

17,880 40,000 715,200

C#*D#*E#*F#10 llosa sostre control desh.-quadres
(40kg/m3)

10,240 40,000 409,600

C#*D#*E#*F#11 llosa solera edifici general (40 kg/m3) 70,630 40,000 2.825,200

12 -

13 alçats

14 -

C#*D#*E#*F#15 alçats murs exteriors (80 kg/m3) 19,440 80,000 1.555,200

C#*D#*E#*F#16 alçats murs interiors (80 kg/m3) 9,150 80,000 732,000

17 -

C#*D#*E#*F#18 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 60,000 120,000

19 -

C#*D#*E#*F#20 pou bombament aigua bruta (60 kg/m3) 21,000 60,000 1.260,000

C#*D#*E#*F#21 formació bancades (20 kg/m3) 3,000 20,000 60,000

C#*D#*E#*F#22 alçats canaleta conduccions (80 kg/m3) 10,220 80,000 817,600

TOTAL AMIDAMENT 21.575,800

m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres11 G4D0U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçats murs perimetrals 4,000 33,100 1,400 185,360

C#*D#*E#*F#2 4,000 11,000 1,400 61,600

3 -

C#*D#*E#*F#4 pou de bombament aigua bruta 4,000 2,200 2,750 24,200

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,600 2,750 3,300

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,700 2,750 9,350

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,500 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,200 1,500 6,600

9 -

C#*D#*E#*F#10 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 1,700 1,000 3,400

C#*D#*E#*F#11 2,000 1,000 1,000 2,000

12 -

C#*D#*E#*F#13 canaleta conduccions 2,000 6,500 1,000 13,000

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#15 2,000 0,750 1,000 1,500

C#*D#*E#*F#16 1,000 0,500 1,000 0,500

17 -
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

C#*D#*E#*F#18 2,000 3,500 0,800 5,600

C#*D#*E#*F#19 2,000 0,700 0,800 1,120

C#*D#*E#*F#20 2,000 8,750 0,800 14,000

C#*D#*E#*F#21 2,000 0,700 0,800 1,120

TOTAL AMIDAMENT 344,150

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical12 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabates pilars 16,000 2,500 0,700 28,000

C#*D#*E#*F#2 8,000 1,100 0,700 6,160

C#*D#*E#*F#3 32,000 3,100 0,700 69,440

4 -

C#*D#*E#*F#5 calze pilars 56,000 1,100 0,800 49,280

C#*D#*E#*F#6 56,000 0,500 0,800 22,400

7 -

C#*D#*E#*F#8 sabates murs perimetrals 4,000 33,100 0,400 52,960

C#*D#*E#*F#9 4,000 11,000 0,400 17,600

10 -

C#*D#*E#*F#11 sabates murs interiors 4,000 11,000 0,400 17,600

C#*D#*E#*F#12 2,000 5,550 0,400 4,440

C#*D#*E#*F#13 2,000 13,500 0,400 10,800

14 -

C#*D#*E#*F#15 pou de bombament aigua bruta 2,000 2,800 3,300 18,480

C#*D#*E#*F#16 2,000 3,100 3,300 20,460

C#*D#*E#*F#17 2,000 0,800 2,000 3,200

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,800 2,000 5,600

19 -

C#*D#*E#*F#20 murs interiors 4,000 11,000 0,800 35,200

C#*D#*E#*F#21 2,000 5,550 0,800 8,880

C#*D#*E#*F#22 2,000 13,500 0,800 21,600

23 -

C#*D#*E#*F#24 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 2,300 1,300 5,980

C#*D#*E#*F#25 2,000 1,600 1,300 4,160

26 -

C#*D#*E#*F#27 canaleta conduccions 2,000 7,100 1,300 18,460

C#*D#*E#*F#28 2,000 5,600 1,300 14,560

C#*D#*E#*F#29 2,000 1,350 1,300 3,510

C#*D#*E#*F#30 1,000 1,300 1,300 1,690

31 -

C#*D#*E#*F#32 2,000 4,100 1,100 9,020

C#*D#*E#*F#33 2,000 1,300 1,100 2,860

C#*D#*E#*F#34 2,000 9,350 1,100 20,570

C#*D#*E#*F#35 2,000 1,300 1,100 2,860
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 475,770

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

13 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sota llosa solera edifici general 32,400 10,900 0,100 35,316

C#*D#*E#*F#2 pou bombament aigua bruta 3,900 2,800 0,100 1,092

C#*D#*E#*F#3 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

1,900 1,200 0,100 0,228

TOTAL AMIDAMENT 36,636

u Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de pendent per una càrrega màxima de 750 kg/m i una longitud de
11m, inclòs p.p. d'elements de fixació, transport i col·locació

14 G4L1U02N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de longitud, per a pont grua de 6,3 t, totalment col·locada 15 G4L1U50N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 7,40 m d'altura lliure, totalment col·locats 16 G4L1U60N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 5,90 m d'altura lliure, totalment col·locats 17 G4L1U61N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada 18 G4L1U55N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment instal·lat 19 E700116N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:1020 G614R120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 revestiment sala d'aireació i
desodorització

2,000 13,500 4,350 117,450

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,500 4,350 39,150

C#*D#*E#*F#3 a deduir alçat mur façana -1,000 13,500 0,600 -8,100

C#*D#*E#*F#4 -1,000 4,500 0,600 -2,700

C#*D#*E#*F#5 porta accés maquinària i equips -1,000 3,000 3,400 -10,200

TOTAL AMIDAMENT 135,600

m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x15 cm amb doble cambra, per a
revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21 E61A551D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 magatzem, grup elect, serveis, despatx 6,550 3,000 19,650

C#*D#*E#*F#2 11,000 3,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 52,650

m2 Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x10 cm, per a revestir, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

22 E61A331D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona de serveis 2,800 3,000 8,400

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 sala elèctrica - deshidratació 6,200 3,000 18,600

C#*D#*E#*F#4 zona accés - despatx 3,400 3,000 10,200

TOTAL AMIDAMENT 38,200

m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de ciment
gris d'una cara vista i una cara per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment,
i amb traves, brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

23 G4E3R02N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 murs de tancament exterior 2,000 33,100 6,800 450,160

C#*D#*E#*F#2 2,000 11,000 6,800 149,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 11,000 1,000 0,500 11,000

4 -

5 a deduir forats >2 m2

C#*D#*E#*F#6 portes -1,000 3,000 3,400 -10,200

C#*D#*E#*F#7 -2,000 4,000 3,400 -27,200

C#*D#*E#*F#8 -1,000 2,000 2,400 -4,800

C#*D#*E#*F#9 -2,000 2,000 1,900 -7,600

C#*D#*E#*F#10 -1,000 1,500 1,900 -2,850

C#*D#*E#*F#11 -1,000 2,000 1,900 -3,800
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12 -

C#*D#*E#*F#13 finestres -3,000 1,250 2,750 -10,313

C#*D#*E#*F#14 -2,000 2,000 4,000 -16,000

C#*D#*E#*F#15 -3,000 2,000 1,500 -9,000

C#*D#*E#*F#16 -1,000 1,250 1,500 -1,875

TOTAL AMIDAMENT 517,122

m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de ciment
gris per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb traves, brancals i
llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

24 G4E2R02N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 quadres elèctrics - deshidratació 6,500 4,350 28,275

C#*D#*E#*F#2 aireació i desodorització - deshidratació
i quadres elèctric

13,500 4,200 56,700

C#*D#*E#*F#3 zona de serveis -  pretractament 11,000 4,350 47,850

4 -

C#*D#*E#*F#5 paret a tota alçada 11,000 8,300 91,300

C#*D#*E#*F#6 11,000 2,000 0,500 11,000

TOTAL AMIDAMENT 235,125

m Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó de 6,50 m de longitud, amb separació de 1,50 m entre
recolçaments de placa coberta, amb p.p. d'elements de fixació, inclòs transport i col·locació

25 G4L1U04N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 330,000 330,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base26 G4DEU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llosa sostre sala d'aire i desodorització 1,000 13,500 4,500 4,200 255,150

C#*D#*E#*F#2 llosa sostre serveis - magatzem,
despatx

1,000 6,500 11,000 3,000 214,500

C#*D#*E#*F#3 llosa sostre control deshid.-quadres
elèctrics

1,000 6,300 6,500 3,000 122,850

TOTAL AMIDAMENT 592,500

u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de 2,00 x 2,50 m.27 G62A1012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria i equips de 3,00 x 4,00 m.28 G62A1022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 19

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de 1,50 x 2,50 m.29 G62A1010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria i equips de 4,00 x 4,00 m.30 G62A1024

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per accés personal de 1,00 x 2,50 m.31 G62A1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locació32 E61ZU10N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 portes 3,000 2,200 6,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,700 1,700

C#*D#*E#*F#4 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 24,300

m2 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i premsat, incolor, col·locat amb morter de ciment 1:3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

33 G62B1010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 finestres 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 2,000 1,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial de 20 x 5 cm, assegut amb morter de ciment 1:6 polit i
abrillantat, amb goteró 

34 E61ZU12N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 finestres 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 20

m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

35 E81134E2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 forjat zona serveis - magatzem, despatx 6,500 11,000 71,500

C#*D#*E#*F#2 control deshidratació - quadres elèctrics 6,300 6,500 40,950

C#*D#*E#*F#3 llosa sostre sala d'aireació i
desodorització

13,500 4,700 63,450

TOTAL AMIDAMENT 175,900

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, remolinat

36 E81136E2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 murs de tancament exterior

C#*D#*E#*F#2 paret 39x24x19 revestir cara interior 517,122 517,122

3 -

C#*D#*E#*F#4 paret a tota alçada 11,000 8,300 91,300

C#*D#*E#*F#5 11,000 2,000 0,500 11,000

6 -

C#*D#*E#*F#7 quadres elèctrics - deshidratació 2,000 6,500 4,350 56,550

C#*D#*E#*F#8 aireació i desodorització - deshidratació
i quadres elèctric

2,000 13,500 4,200 113,400

C#*D#*E#*F#9 zona de serveis -  pretractament 2,000 11,000 4,350 95,700

10 -

C#*D#*E#*F#11 zona de serveis (paret de 15 cm) 2,000 6,550 3,000 39,300

C#*D#*E#*F#12 2,000 11,000 3,000 66,000

13 -

C#*D#*E#*F#14 zona de serveis (paret de 10 cm) 2,000 2,800 3,000 16,800

C#*D#*E#*F#15 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#16 2,000 3,400 3,000 20,400

C#*D#*E#*F#17 2,000 6,200 3,000 37,200

TOTAL AMIDAMENT 1.066,772

m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

37 GDKZR010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou de bombament aigua bruta 0,500 2,800 1,400

C#*D#*E#*F#2 0,600 2,800 1,680

C#*D#*E#*F#3 1,700 2,800 4,760

TOTAL AMIDAMENT 7,840

m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente instal.lada.38 G4D01085

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou de bombament aigua bruta 2,000 3,000 6,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,800 5,600

TOTAL AMIDAMENT 11,600

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols39 ODDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou de bombament aigua bruta 2,000 8,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs peça remat cumbrera i perfils tipus omega de subjecció.

40 E5251010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 34,100 12,000 409,200

TOTAL AMIDAMENT 409,200

m2 Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat sandwich tipus ISOTAP 1000, amb material auxiliar de
col·locació.

41 E5251030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 34,100 12,000 409,200

TOTAL AMIDAMENT 409,200

m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33
cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

42 E5251032

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 34,100 68,200

TOTAL AMIDAMENT 68,200

m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

43 E5251036

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 7,500 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

44 G440U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 superficies reforçades amb carrils d'acer

2 en zona de contenidors (pretractament)

C#*D#*E#*F#3 4 IPE 100 (8,10 kg/m) 4,000 7,000 8,100 226,800

C#*D#*E#*F#4 9 IPE 100 (8,10 kg/m) 9,000 7,000 8,100 510,300

5 en zona deshidratació

C#*D#*E#*F#6 5 IPE 100 (8,10 kg/m) 5,000 4,500 8,100 182,250

7 -
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

8 formació de plataforma centrífuga en

9 sala deshidratació

C#*D#*E#*F#10 4 HEB 160 (42,60 kg/m) 4,000 2,500 42,600 426,000

C#*D#*E#*F#11 4 L40x5 (2,97 kg/m) 2,000 5,000 2,970 29,700

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,500 2,970 26,730

C#*D#*E#*F#13 escales IPN 120 (11,11 kg/m) 2,000 3,000 11,100 66,600

C#*D#*E#*F#14 2,000 1,000 11,100 22,200

15 -

16 escales plataforma en pretractament

C#*D#*E#*F#17 IPN 120 (11,11 kg/m) 2,000 3,000 11,100 66,600

C#*D#*E#*F#18 - 2,000 1,000 11,100 22,200

C#*D#*E#*F#19 graons, auxiliars i accessoris (10%) 1.400,000 1.400,000

TOTAL AMIDAMENT 2.979,380

m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament
amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

45 GD5KU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sala d'aireació i desodorització 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 zona deshidratació de fangs 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 reixa embornal recollida d'aigua bruta 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles
cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb
dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

46 GB12U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 formació de plataforma centrífuga en

C#*D#*E#*F#2 sala deshidratació de fangs 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,750 1,750

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,000 2,000

8 -

C#*D#*E#*F#9 plataforma en pretractament 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 25,250

u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

47 GDK2N058

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reixa embornal recollida d'aigua bruta 2,000 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

48 GB32U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 formació de plataforma centrífuga en

C#*D#*E#*F#2 sala deshidratació 2,500 4,000 10,000

3 -

C#*D#*E#*F#4 escala accés plataforma 7,000 0,750 0,300 1,575

TOTAL AMIDAMENT 11,575

m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa d'acabat de morter i una capa
de pintura de recobriment

49 G3Z1U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 magatzem 4,100 4,000 16,400

C#*D#*E#*F#2 sala quadres elèctrics 3,300 6,300 20,790

TOTAL AMIDAMENT 37,190

m2 Fibra de vidre per a insonorització en sala desodorització50 G7C1100N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 revestiment sala d'aireació i
desodorització

2,000 13,500 4,350 117,450

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,500 4,350 39,150

C#*D#*E#*F#3 a deduir alçat mur façana -1,000 13,500 0,600 -8,100

C#*D#*E#*F#4 -1,000 4,500 0,600 -2,700

C#*D#*E#*F#5 porta accés maquinària i equips -1,000 3,000 3,400 -10,200

TOTAL AMIDAMENT 135,600

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

51 E902100N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona de serveis, grup elect, magatzem 6,500 11,000 71,500

TOTAL AMIDAMENT 71,500

m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica fina de color marró de 28x14 cm,
col.locada amb morter adhesiu

52 E82124JV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona de serveis 2,000 7,000 3,000 42,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,800 3,000 33,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 77,600
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m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat53 E8989C40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 zona de serveis

C#*D#*E#*F#2 magatzem 2,000 3,500 3,000 21,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,100 3,000 24,600

C#*D#*E#*F#4 despatx 2,000 3,400 3,000 20,400

C#*D#*E#*F#5 2,000 3,850 3,000 23,100

C#*D#*E#*F#6 zona entrada 2,000 3,500 3,000 21,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,850 3,000 17,100

C#*D#*E#*F#8 quadres electrics- control 2,000 6,500 4,350 56,550

TOTAL AMIDAMENT 183,750

m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat54 E898AC40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona de serveis 6,500 11,000 71,500

TOTAL AMIDAMENT 71,500

m2 Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i seguretat, pintada i col·locada55 G630100N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 0,700 2,100 2,940

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,900 2,100 3,780

TOTAL AMIDAMENT 6,720

u Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia instal·lat 56 E700100N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb dipòsit de descàrrega baix, inclós mecanisme i seient instal·lat 57 E700102N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada blanca, instal·lada, inclós griferia 58 E700104N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres, portarrotllos, penjarobes, miralls, banc, etc, col·locats

      

59 E700106N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als diversos aparells sanitaris en tub d'acer galvanitzat, fins i tot
calentador elèctric d'aigua de 1000 litres de capacitat, totalment instal·lat

      

60 E700108N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants en pvc fins connectar amb el col·lector de desguàs,
amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars necessaris totalment instal·lat 

61 E700110N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris, totalment instal·lat 62 E700114N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
MÒDUL DE TRACTAMENT BOLÒGICCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 reactor biológic - decantador

C#*D#*E#*F#2 alçada excavació 5.15 m 0,333 3,142 5,150 373,690 2.013,581

C#*D#*E#*F#3 alçada excavació 1.10 m 0,333 3,142 1,000 29,830 31,211

C#*D#*E#*F#4 alçada excavació zona inferior D 2.20 m 3,142 4,410 1,000 13,856

5 -

6 sobreample arquetes

C#*D#*E#*F#7 arqueta bombament greixos 3,100 3,100 3,750 36,038

C#*D#*E#*F#8 arqueta sortida biológic 1,500 3,000 6,500 29,250
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C#*D#*E#*F#9 arqueta cambra de barreja 4,100 4,100 5,150 86,572

C#*D#*E#*F#10 pou de buidatge i arqueta recirculació 5,100 12,900 7,250 476,978

11 -

12 excavació canonades

C#*D#*E#*F#13 D280 entrada aigua decantador 7,950 0,900 1,000 7,155

C#*D#*E#*F#14 D 200 sortida fangs recirculació i
buidatge

7,950 0,800 1,000 6,360

TOTAL AMIDAMENT 2.701,001

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 2.687,486 2.687,486

2 a deduir obra

C#*D#*E#*F#3 reactor - decantador -1,000 3,142 74,000 5,150 -1.197,416

C#*D#*E#*F#4 -1,000 3,142 6,760 1,000 -21,240

C#*D#*E#*F#5 -1,000 3,142 1,210 1,000 -3,802

6 -

C#*D#*E#*F#7 arqueta bombament greixos -1,000 1,800 1,800 3,750 -12,150

C#*D#*E#*F#8 arqueta sortida biológic 1,000 2,600 6,500 16,900

C#*D#*E#*F#9 arqueta cambra de barreja 3,100 3,100 5,150 49,492

C#*D#*E#*F#10 pou de buidatge i arqueta recirculació 4,100 7,900 7,250 234,828

TOTAL AMIDAMENT 1.754,098

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

3 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 formigó de neteja

C#*D#*E#*F#2 reactor - decantador (D 17.20 m) 3,142 73,960 0,100 23,238

C#*D#*E#*F#3 arqueta recirculació 1,800 2,200 0,100 0,396

C#*D#*E#*F#4 2,300 5,300 0,100 1,219

C#*D#*E#*F#5 pou de buidatges i drenatge 4,500 2,200 0,100 0,990

C#*D#*E#*F#6 arqueta elèctrica 1,400 1,400 0,100 0,196

C#*D#*E#*F#7 arqueta mesurador  electromagnètic 1,100 1,100 0,100 0,121

C#*D#*E#*F#8 cambra de barreja 3,050 2,800 0,100 0,854

C#*D#*E#*F#9 arqueta bombament de greixos 2,100 2,100 0,100 0,441

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,000 0,100 0,100

C#*D#*E#*F#11 arqueta sortida biológic 1,000 2,600 0,100 0,260

C#*D#*E#*F#12 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

1,000 1,000 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 27,915

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 4 G921U020
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 27

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 formigó de neteja

C#*D#*E#*F#2 reactor - decantador (D 17.20 m) 3,142 73,960 0,150 34,857

C#*D#*E#*F#3 arqueta recirculació 1,800 2,200 0,150 0,594

C#*D#*E#*F#4 2,300 5,300 0,150 1,829

C#*D#*E#*F#5 pou de buidatges i drenatge 4,500 2,200 0,150 1,485

C#*D#*E#*F#6 arqueta elèctrica 1,400 1,400 0,150 0,294

C#*D#*E#*F#7 arqueta mesurador  electromagnètic 1,100 1,100 0,150 0,182

C#*D#*E#*F#8 cambra de barreja 3,050 2,800 0,150 1,281

C#*D#*E#*F#9 arqueta bombament de greixos 2,100 2,100 0,150 0,662

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,000 0,150 0,150

C#*D#*E#*F#11 arqueta sortida biológic 1,000 2,600 0,150 0,390

C#*D#*E#*F#12 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

1,000 1,000 0,150 0,150

TOTAL AMIDAMENT 41,874

m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs
col·locació, vibrat i curat

5 G45LR2B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 protecció canonades

C#*D#*E#*F#2 D280 entrada aigua decantador 7,950 0,900 0,900 6,440

C#*D#*E#*F#3 D 200 sortida fangs recirculació i
buidatge

7,950 0,800 0,800 5,088

C#*D#*E#*F#4 a deduir canonades -1,000 7,950 0,060 -0,477

C#*D#*E#*F#5 -1,000 7,950 0,030 -0,239

TOTAL AMIDAMENT 10,812

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

6 G450A308

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 solera zona central inferior D 2.20 m 3,142 1,210 1,250 4,752

C#*D#*E#*F#2 solera decantador D 8.20 m 3,142 16,810 0,350 18,486

C#*D#*E#*F#3 a deduir solera D 8.20 m -1,000 3,142 1,210 0,350 -1,331

C#*D#*E#*F#4 solera reactor biològic (D mig 6.40 m) 6,284 6,400 4,450 0,400 71,587

5 -

6 soleres arquetes

C#*D#*E#*F#7 arqueta recirculació 1,800 2,200 0,300 1,188

C#*D#*E#*F#8 2,300 5,300 0,300 3,657

C#*D#*E#*F#9 pou de buidatges i drenatge 4,500 2,200 0,300 2,970

C#*D#*E#*F#10 arqueta elèctrica 1,400 1,400 0,300 0,588

C#*D#*E#*F#11 arqueta mesurador  electromagnètic 1,100 1,100 0,300 0,363

C#*D#*E#*F#12 cambra de barreja 3,050 2,800 0,300 2,562

C#*D#*E#*F#13 arqueta bombament de greixos 2,100 2,100 0,300 1,323

C#*D#*E#*F#14 1,000 1,000 0,200 0,200
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 28

C#*D#*E#*F#15 arqueta sortida biológic 1,000 2,600 0,300 0,780

C#*D#*E#*F#16 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

1,000 1,000 0,200 0,200

17 -

C#*D#*E#*F#18 lloseta perimetral superior 0.70 x 0.30 6,284 9,000 0,700 0,300 11,877

C#*D#*E#*F#19 lloseta canaleta interior decantador 6,284 4,000 0,400 0,100 1,005

C#*D#*E#*F#20 llosa passarel·la 3,850 1,000 0,200 0,770

TOTAL AMIDAMENT 120,977

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb  de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat7 G450A307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur exterior reactor (D 8.50 m) 6,284 4,250 0,300 4,500 36,054

C#*D#*E#*F#2 mur interior reactor  (D 4.25 m) 6,284 2,130 0,300 4,500 18,070

C#*D#*E#*F#3 columna central      (D 0.80 m) 3,142 0,160 5,410 2,720

C#*D#*E#*F#4 a deduir -1,000 3,142 0,020 5,410 -0,340

C#*D#*E#*F#5 alçat canaleta interior decantador 6,284 4,000 0,300 0,100 0,754

6 -

C#*D#*E#*F#7 arqueta recirculació 1,500 0,300 6,500 2,925

C#*D#*E#*F#8 2,600 0,300 6,500 5,070

C#*D#*E#*F#9 2,000 5,600 0,300 6,500 21,840

C#*D#*E#*F#10 pou de buidatges i drenatge 5,000 0,300 6,500 9,750

C#*D#*E#*F#11 4,000 0,300 6,500 7,800

C#*D#*E#*F#12 2,300 0,300 6,500 4,485

C#*D#*E#*F#13 arqueta elèctrica 2,000 1,400 0,200 1,000 0,560

C#*D#*E#*F#14 2,000 1,000 0,200 1,000 0,400

C#*D#*E#*F#15 arqueta mesurador  electromagnètic 2,000 1,000 0,150 1,000 0,300

C#*D#*E#*F#16 2,000 1,100 0,150 1,000 0,330

C#*D#*E#*F#17 cambra de barreja 3,000 0,300 4,700 4,230

C#*D#*E#*F#18 3,250 0,300 4,700 4,583

C#*D#*E#*F#19 3,100 0,300 4,700 4,371

C#*D#*E#*F#20 arqueta bombament de greixos 2,000 2,100 0,300 3,000 3,780

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,500 0,300 3,000 2,700

C#*D#*E#*F#22 arqueta sortida biológic 2,600 0,300 5,800 4,524

C#*D#*E#*F#23 2,000 0,700 0,300 5,800 2,436

C#*D#*E#*F#24 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

2,000 1,000 0,300 2,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 138,542

m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical8 G4D0U021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur exterior reactor (D 8.50 m) 1,000 6,284 4,250 4,900 130,864

C#*D#*E#*F#2 cimentació columna central (D 2.20 m) 6,284 1,100 1,000 6,912

TOTAL AMIDAMENT 137,776
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 29

m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical9 G4D0U026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur exterior reactor (D 8.50 m) 1,000 6,284 4,250 4,900 130,864

C#*D#*E#*F#2 mur interior reactor  (D 4.25 m) 2,000 6,284 2,130 4,900 131,172

C#*D#*E#*F#3 columna central      (D 0.80 m) 2,000 3,142 0,400 5,410 13,599

C#*D#*E#*F#4 alçat canaleta interior decantador 2,000 6,284 4,000 0,400 20,109

TOTAL AMIDAMENT 295,744

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical10 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta recirculació 1,500 6,800 10,200

C#*D#*E#*F#2 2,600 6,800 17,680

C#*D#*E#*F#3 5,600 6,800 38,080

C#*D#*E#*F#4 pou de buidatges i drenatge 5,000 6,800 34,000

C#*D#*E#*F#5 2,300 6,800 15,640

C#*D#*E#*F#6 arqueta elèctrica 4,000 1,400 1,200 6,720

C#*D#*E#*F#7 arqueta mesurador  electromagnètic 2,000 1,300 1,200 3,120

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,100 1,200 2,640

C#*D#*E#*F#9 cambra de barreja 3,000 5,000 15,000

C#*D#*E#*F#10 3,250 5,000 16,250

C#*D#*E#*F#11 3,100 5,000 15,500

C#*D#*E#*F#12 arqueta bombament de greixos 4,000 2,100 3,300 27,720

C#*D#*E#*F#13 arqueta sortida biológic 2,000 1,000 6,100 12,200

C#*D#*E#*F#14 2,600 6,100 15,860

C#*D#*E#*F#15 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

2,000 1,000 2,300 4,600

TOTAL AMIDAMENT 235,210

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical11 G4D0U016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 laterals passarel·la reactor 2,000 5,850 0,200 2,340

2 -

C#*D#*E#*F#3 arqueta recirculació 2,000 1,500 6,500 19,500

C#*D#*E#*F#4 3,000 6,500 19,500

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000 6,500 26,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,600 6,500 72,800

C#*D#*E#*F#7 pou de buidatges i drenatge 5,000 6,500 32,500

C#*D#*E#*F#8 4,000 6,500 26,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 6,500 13,000

C#*D#*E#*F#10 arqueta elèctrica 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#11 arqueta mesurador  electromagnètic 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 2,000 0,800 1,000 1,600
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 30

C#*D#*E#*F#13 cambra de barreja 3,000 4,700 14,100

C#*D#*E#*F#14 3,250 4,700 15,275

C#*D#*E#*F#15 2,500 4,700 11,750

C#*D#*E#*F#16 arqueta bombament de greixos 4,000 1,500 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#17 arqueta sortida biológic 2,000 5,800 11,600

C#*D#*E#*F#18 2,000 0,700 5,800 8,120

C#*D#*E#*F#19 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

2,000 1,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 302,085

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat12 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 75 kg/m3

C#*D#*E#*F#2 formigó en fonamentacions 120,977 75,000 9.073,275

C#*D#*E#*F#3 formigó en alçat 138,542 75,000 10.390,650

TOTAL AMIDAMENT 19.463,925

m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

13 GDKZR010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta recirculació 1,800 2,200 3,960

C#*D#*E#*F#2 2,300 5,300 12,190

C#*D#*E#*F#3 pou de buidatges i drenatge 4,500 2,200 9,900

C#*D#*E#*F#4 arqueta elèctrica 1,400 1,400 1,960

C#*D#*E#*F#5 arqueta mesurador  electromagnètic 1,100 1,100 1,210

C#*D#*E#*F#6 cambra de barreja 3,050 2,800 8,540

C#*D#*E#*F#7 arqueta bombament de greixos 2,100 2,100 4,410

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 arqueta sortida biológic 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#10 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 46,770

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols14 ODDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta recirculació 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#2 pou de buidatges i drenatge 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#3 arqueta elèctrica 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 arqueta mesurador  electromagnètic 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#5 cambra de barreja 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#6 arqueta bombament de greixos 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 arqueta sortida biológic 17,000 17,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 31

C#*D#*E#*F#8 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 118,000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15 G887U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 solera decantador (D mig 4.10 m) 6,284 2,050 3,700 0,030 1,430

TOTAL AMIDAMENT 1,430

m Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per anivellació coronació en murs decantadors 16 G887U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur interior reactor  (D 4.25 m) 6,284 2,130 13,385

TOTAL AMIDAMENT 13,385

m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles
cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i
pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

17 GB12U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 laterals passarel·la reactor 2,000 5,850 11,700

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 1,000

3 -

C#*D#*E#*F#4 mur exterior reactor (D 16.50 m) 1,000 6,280 8,250 51,810

TOTAL AMIDAMENT 64,510

m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació
del parament de formigó

18 G7J1U304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 solera decantador (D 6.00 m) 2,000 3,142 3,000 18,852

TOTAL AMIDAMENT 18,852

m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució

19 G7J2U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 solera decantador (D 6.00 m) 2,000 3,142 3,000 0,350 6,598

TOTAL AMIDAMENT 6,598

m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual20 G7J5U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 solera decantador (D 6.00 m) 2,000 3,142 3,000 18,852

TOTAL AMIDAMENT 18,852
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 32

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

21 OFB1U528

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 entrada aigua decantador 7,950 7,950

C#*D#*E#*F#2 columna central 5,500 5,500

TOTAL AMIDAMENT 13,450

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

22 OFB1U520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sortida fangs recirculació i buidatge 7,950 7,950

TOTAL AMIDAMENT 7,950

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
ARQUETA DE SORTIDA D'AIGUA TRACTADACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,750 5,500 3,250 156,406

C#*D#*E#*F#2 a deduir -1,000 3,000 5,500 0,500 -8,250

TOTAL AMIDAMENT 148,156

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 148,156 148,156

C#*D#*E#*F#2 a deduir obra -1,000 3,500 2,500 3,250 -28,438

C#*D#*E#*F#3 -1,000 2,250 2,500 2,850 -16,031

TOTAL AMIDAMENT 103,687

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb  de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450A307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 2,600 0,300 3,000 2,340

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,600 0,250 3,000 1,950

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,000 0,300 3,000 5,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,600 0,300 2,600 2,028

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000 0,300 2,600 3,120

C#*D#*E#*F#6 2,000 0,250 1,400 0,700
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 15,538

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

4 G450A308

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llosa solera arqueta 5,850 2,600 0,300 4,563

2 -

C#*D#*E#*F#3 llosa exterior suport calderí 2,550 0,950 0,150 0,363

TOTAL AMIDAMENT 4,926

m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres5 G4D0U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçats 4,000 2,000 2,600 20,800

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000 1,400 5,600

5 -

C#*D#*E#*F#6 llosa suport calderí 2,000 0,950 0,150 0,285

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,550 0,150 0,383

8 -

C#*D#*E#*F#9 massisos zona presentació 1,000 2,000 0,200 0,400

TOTAL AMIDAMENT 57,468

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical6 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçats 2,000 2,500 2,900 14,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,600 2,900 7,540

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,300 3,300 21,780

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,300 3,300 10,890

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,600 0,400 1,040

TOTAL AMIDAMENT 55,750

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat7 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 60 kg/m3

C#*D#*E#*F#2 formigó en lloses 4,926 60,000 295,560

C#*D#*E#*F#3 formigó en alçats 15,538 60,000 932,280

TOTAL AMIDAMENT 1.227,840

m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles
cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb
dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

8 GB12U010
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 34

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,300 4,600

TOTAL AMIDAMENT 11,200

m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs
col·locació, vibrat i curat

9 G45LR2B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 massisos zona presentació

C#*D#*E#*F#2 1,750 2,000 0,650 2,275

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 0,400 0,800

TOTAL AMIDAMENT 3,075

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

10 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llosa solera 5,950 2,700 0,100 1,607

TOTAL AMIDAMENT 1,607

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols11 ODDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

12 G7J1U051

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 llosa cimentació - alçats

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,500 11,000

C#*D#*E#*F#3 3,000 2,250 6,750

TOTAL AMIDAMENT 17,750

m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en arqueta de presentació, inclòs elements de fixació13 GDKZR015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,500 2,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

14 GDKZR010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,250 2,250 5,063
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 35

TOTAL AMIDAMENT 5,063

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
ESPESSIDOR DE FANGSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excav. arqueta buidatge 2,000 2,000 0,800 3,200

C#*D#*E#*F#2 excav. sabates 4,000 3,500 3,500 1,400 68,600

C#*D#*E#*F#3 excav. riostres 4,000 1,600 1,500 0,700 6,720

TOTAL AMIDAMENT 78,520

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 78,520 78,520

2 a deduir obra

C#*D#*E#*F#3 arqueta buidatge -1,000 0,800 0,800 0,800 -0,512

C#*D#*E#*F#4 sabates -4,000 1,500 1,500 0,700 -6,300

C#*D#*E#*F#5 riostres -4,000 3,180 0,500 0,500 -3,180

TOTAL AMIDAMENT 68,528

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

3 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabates 4,000 1,500 1,500 0,100 0,900

C#*D#*E#*F#2 arqueta buidatge 0,800 0,800 0,100 0,064

TOTAL AMIDAMENT 0,964

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical4 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabates 16,000 1,500 0,700 16,800

C#*D#*E#*F#2 riostres 8,000 1,700 0,500 6,800

TOTAL AMIDAMENT 23,600

m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres5 G4D0U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçat murets en sabates 16,000 0,750 0,900 10,800
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 36

C#*D#*E#*F#2 laterals llosa solera 2,000 5,200 0,150 1,560

C#*D#*E#*F#3 2,000 6,200 0,150 1,860

TOTAL AMIDAMENT 14,220

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 60 kg/m3

C#*D#*E#*F#2 formigó en fonamentacions 12,836 60,000 770,160

C#*D#*E#*F#3 formigó en alçat 2,700 60,000 162,000

TOTAL AMIDAMENT 932,160

m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

7 GDKZR010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta buidatge 0,500 0,500 0,250

TOTAL AMIDAMENT 0,250

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

8 G887U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recrescut de morter anivellament
pilarest

4,000 0,700 0,700 0,050 0,098

TOTAL AMIDAMENT 0,098

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat

9 G450A306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabates 4,000 1,500 1,500 0,700 6,300

C#*D#*E#*F#2 riostres 4,000 1,700 0,500 0,500 1,700

C#*D#*E#*F#3 llosa solera 6,200 5,200 0,150 4,836

TOTAL AMIDAMENT 12,836

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa  de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat10 G450A305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçat murets en sabates 8,000 0,750 0,500 0,900 2,700

TOTAL AMIDAMENT 2,700

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
BIOFILTRECAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 37

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,000 11,000 1,700 243,100

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500 1,700 3,825

TOTAL AMIDAMENT 246,925

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 246,925 246,925

C#*D#*E#*F#2 a deduir obra -1,000 10,700 8,700 1,700 -158,253

C#*D#*E#*F#3 -1,000 0,900 0,900 1,700 -1,377

TOTAL AMIDAMENT 87,295

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat

3 G450A306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 solera 10,700 8,700 0,200 18,618

C#*D#*E#*F#2 arqueta 0,900 0,900 0,200 0,162

C#*D#*E#*F#3 biga pretensada 200x320 7,000 10,300 0,200 0,320 4,614

TOTAL AMIDAMENT 23,394

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

4 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,700 8,700 0,100 9,309

C#*D#*E#*F#2 1,100 1,100 0,100 0,121

TOTAL AMIDAMENT 9,430

m Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similar5 G4Z9U01N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 coronació murs tancament 2,000 10,700 21,400

C#*D#*E#*F#2 2,000 8,700 17,400

TOTAL AMIDAMENT 38,800

m2 Subministrament i col·locació de plaques alleugerades prefabricat in situ de formigó armat amb àrid fi de 12 cm de gruix de
0,48 x 0,99 cm, amb perforacions de D16 mm.

6 G4Z9U03N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 8,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 38

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical7 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 biga pretensada 200x320 7,000 10,300 0,200 14,420

C#*D#*E#*F#2 14,000 8,000 0,320 35,840

3 -

C#*D#*E#*F#4 solera 2,000 10,300 0,200 4,120

C#*D#*E#*F#5 2,000 8,000 0,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 57,580

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat8 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 60 kg/m3

C#*D#*E#*F#2 formigó en llosa solera, arqueta i biga 23,394 60,000 1.403,640

TOTAL AMIDAMENT 1.403,640

m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

9 GDKZR010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta 0,700 0,700 0,490

TOTAL AMIDAMENT 0,490

m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

10 E81116E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 murs de tancament 2,000 10,300 1,400 28,840

C#*D#*E#*F#2 2,000 8,300 1,400 23,240

C#*D#*E#*F#3 2,000 10,300 1,900 39,140

C#*D#*E#*F#4 2,000 8,300 1,900 31,540

5 -

C#*D#*E#*F#6 pilars interiors 84,000 0,222 1,400 26,107

7 -

C#*D#*E#*F#8 arqueta 2,000 0,900 1,700 3,060

C#*D#*E#*F#9 2,000 0,600 1,700 2,040

TOTAL AMIDAMENT 153,967

m3 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment Portland i sorra de riu en formació de parets verticals de
qualsevol gruix, inclòs subministrament del material i la seva execució. 

11 G6251005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 murs de tancament 2,000 10,700 1,400 0,350 10,486

C#*D#*E#*F#2 2,000 8,700 1,400 0,350 8,526

C#*D#*E#*F#3 2,000 10,700 1,900 0,200 8,132
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 39

C#*D#*E#*F#4 2,000 8,700 1,900 0,200 6,612

5 -

C#*D#*E#*F#6 pilars interiors 21,000 0,220 0,220 1,080 1,098

7 -

C#*D#*E#*F#8 arqueta 4,000 0,900 1,700 0,150 0,918

C#*D#*E#*F#9 4,000 0,600 1,700 0,150 0,612

TOTAL AMIDAMENT 36,384

u Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de mamparas metal·liques tipus Sandwich, incloent-hi p.p. de marc, guies
i ancoratges per extracció.

12 G6A1N040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
CENTRE DE TRANSFORMACIÓCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i ecexució compacta, per a centre de transformació de superfície i
maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 trasformador), amb enllumenat connectat i
governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència.

1 EGJ14111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
DIPÒSIT DE CLORUR FÈRRICCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,900 4,900 0,550 13,206

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 1,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 15,606

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 15,606 15,606

C#*D#*E#*F#2 a deduir obra -1,000 2,900 2,900 0,550 -4,626

C#*D#*E#*F#3 -1,000 0,800 0,600 1,000 -0,480
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT 10,500

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G229U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,100 3,100 0,200 1,922

TOTAL AMIDAMENT 1,922

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

4 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,100 3,100 0,100 0,961

TOTAL AMIDAMENT 0,961

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical5 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 2,900 0,300 3,480

C#*D#*E#*F#2 canaleta 2,000 0,800 0,900 1,440

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,600 0,900 1,080

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical6 G4D0U016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cubeto 4,000 2,250 0,900 8,100

C#*D#*E#*F#2 4,000 1,950 0,900 7,020

C#*D#*E#*F#3 canaleta 2,000 1,950 0,500 1,950

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,000 0,600 1,200

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,300 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#6 bancada 2,000 0,800 0,300 0,480

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,500 0,300 0,300

TOTAL AMIDAMENT 19,410

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat7 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60 kg/m3 5,476 60,000 328,560

TOTAL AMIDAMENT 328,560

m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye
40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

8 GB32U060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,650 0,450 0,293
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 41

TOTAL AMIDAMENT 0,293

m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat9 G898U110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 2,500 0,900 9,000

C#*D#*E#*F#2 2,500 2,500 6,250

TOTAL AMIDAMENT 15,250

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat

10 G450A306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,900 2,900 0,300 2,523

C#*D#*E#*F#2 cubeto 2,000 2,250 0,150 0,900 0,608

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,950 0,500 0,900 1,755

C#*D#*E#*F#4 canaleta 2,000 1,500 0,600 0,150 0,270

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,300 0,600 0,150 0,054

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,950 0,500 0,150 0,146

C#*D#*E#*F#7 bancada 0,800 0,500 0,300 0,120

TOTAL AMIDAMENT 5,476

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
ARQUETA MESURA DE CABAL AIGUA BIOLÒGICCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,800 1,500 12,600

TOTAL AMIDAMENT 12,600

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 12,600 12,600

C#*D#*E#*F#2 a deduir obra -1,000 2,000 1,800 2,000 -7,200

TOTAL AMIDAMENT 5,400

m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb doble cambra, per a
revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 E61A991D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 42

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 1,750 7,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,300 1,750 4,550

TOTAL AMIDAMENT 11,550

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical4 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llosa solera 2,000 2,000 0,250 1,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,800 0,250 0,900

TOTAL AMIDAMENT 1,900

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 60 kg/m3

C#*D#*E#*F#2 formigó en lloses 0,900 60,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

6 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,200 2,200 0,100 0,484

TOTAL AMIDAMENT 0,484

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols7 ODDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

8 GDKZR010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,750 1,750 3,063

TOTAL AMIDAMENT 3,063

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9 G887U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reblert en forat de 0.40 x 0.40 m 2,000 0,400 0,250 0,400 0,080

TOTAL AMIDAMENT 0,080

m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

10 E81137E2

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 43

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 1,750 7,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,300 1,750 4,550

TOTAL AMIDAMENT 11,550

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

11 G229U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,800 0,150 0,540

TOTAL AMIDAMENT 0,540

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat

12 G450A306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,800 0,250 0,900

TOTAL AMIDAMENT 0,900

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
ARQUETA MESURA DE CABAL AIGUA PRETRACTADACAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,800 1,500 12,600

TOTAL AMIDAMENT 12,600

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 12,600 12,600

C#*D#*E#*F#2 a deduir obra -1,000 2,000 1,800 2,550 -9,180

TOTAL AMIDAMENT 3,420

m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb doble cambra, per a
revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 E61A991D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 2,300 9,200

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,300 2,300 5,980

TOTAL AMIDAMENT 15,180

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 44

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical4 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llosa solera 2,000 2,000 0,250 1,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,800 0,250 0,900

TOTAL AMIDAMENT 1,900

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 60 kg/m3

C#*D#*E#*F#2 formigó en lloses 0,900 60,000 54,000

C#*D#*E#*F#3 0,720 60,000 43,200

TOTAL AMIDAMENT 97,200

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

6 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,200 2,200 0,100 0,484

TOTAL AMIDAMENT 0,484

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat

7 G450A306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llosa solera 2,000 1,800 0,250 0,900

C#*D#*E#*F#2 llosa coberta 2,000 1,800 0,200 0,720

TOTAL AMIDAMENT 1,620

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols8 ODDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9 G887U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reblert en forat de 0.40 x 0.40 m 2,000 0,400 0,250 0,400 0,080

TOTAL AMIDAMENT 0,080

u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat

10 OE22U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 45

m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

11 E81137E2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 2,300 9,200

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,300 2,300 5,980

TOTAL AMIDAMENT 15,180

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

12 G229U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,800 0,150 0,540

TOTAL AMIDAMENT 0,540

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
ARQUETA REPARTIMENT I BY-PASS BIOLÓGICCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,600 3,900 2,250 31,590

TOTAL AMIDAMENT 31,590

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 31,590 31,590

C#*D#*E#*F#2 a deduir obra -1,000 1,600 1,900 2,150 -6,536

TOTAL AMIDAMENT 25,054

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical3 G4D0U016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,600 3,500 11,200

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,900 3,500 13,300

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,100 3,200 7,040

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,400 3,200 8,960

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,100 3,000 6,600

TOTAL AMIDAMENT 47,100

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 46

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 60 kg/m3

C#*D#*E#*F#2 formigó en lloses 0,912 60,000 54,720

C#*D#*E#*F#3 formigó en alçats 6,304 60,000 378,240

TOTAL AMIDAMENT 432,960

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

5 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,800 2,100 0,100 0,378

TOTAL AMIDAMENT 0,378

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols6 ODDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

7 G7J1U051

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 llosa solera - alçats

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,400 2,800

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

8 GDKZR010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,300 1,600 2,080

TOTAL AMIDAMENT 2,080

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb  de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat9 G450A307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçats 2,000 2,100 0,250 3,200 3,360

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,400 0,250 3,200 2,240

C#*D#*E#*F#3 mur central 1,000 1,100 0,200 3,200 0,704

TOTAL AMIDAMENT 6,304

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

10 G450A308

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 47

C#*D#*E#*F#1 solera 1,600 1,900 0,300 0,912

TOTAL AMIDAMENT 0,912

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
XARXES DE CANONADESCAPÍTOL 11
XARXA DE CANONADESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 (3) D400 prolongació aliment. EDAR 27,000 0,900 1,500 36,450

C#*D#*E#*F#2 (5) D160 pretractament 12,000 0,700 1,500 12,600

C#*D#*E#*F#3 (6) D110 alimentació a cambra barreja 12,000 0,700 1,500 12,600

C#*D#*E#*F#4 (7) D200 by-pass biològic 25,000 0,700 1,500 26,250

C#*D#*E#*F#5 (8) D100 by-pass reactor biològic 4,000 0,700 1,500 4,200

C#*D#*E#*F#6 (9) D200 alimentació a decantador 9,000 0,700 1,500 9,450

C#*D#*E#*F#7 (10) D160 sortida d'aigua tractada
decant.

9,000 0,700 1,500 9,450

C#*D#*E#*F#8 (11) D160  sortida d'aigua tractada 1,000 0,700 1,500 1,050

C#*D#*E#*F#9 (14) D75 bombeig greixos a separador 50,000 0,700 1,500 52,500

C#*D#*E#*F#10 (16) D160 sortida fangs recirc. i buidat
decant.

11,000 0,700 1,500 11,550

C#*D#*E#*F#11 (21) D90 bombeig fangs recircul. a
cambra

4,000 0,700 1,500 4,200

C#*D#*E#*F#12 (22) D90 bombeig buidats i drenatges 40,000 0,700 1,500 42,000

C#*D#*E#*F#13 (23) D90 bombeix fangs en excés 7,000 0,700 1,500 7,350

C#*D#*E#*F#14 (24) D90 sortida fangs espessats a
deshidrat.

21,000 0,700 1,500 22,050

C#*D#*E#*F#15 (26) D160 sanejament edifici
d'explotació

2,000 0,700 1,500 2,100

C#*D#*E#*F#16 (28) D160 drenatge i neteja zona
desbast

9,000 0,700 1,500 9,450

C#*D#*E#*F#17 (29) D160 sanejament, drenatge i neteja 10,000 0,700 1,500 10,500

C#*D#*E#*F#18 (32) D200 sobreeixidor i buidat
espessidor

9,000 0,700 1,500 9,450

C#*D#*E#*F#19 (34) D200 sanej., drenatge, neteja i
buidat pret.

5,000 0,700 1,500 5,250

C#*D#*E#*F#20 (41) D110 xarxa d'aire reactor 35,000 0,700 1,500 36,750

C#*D#*E#*F#21 (44) D200 drenatge biofiltre 11,000 0,700 1,500 11,550

C#*D#*E#*F#22 (45) D25 dodificació CI3Fe 21,000 0,700 1,500 22,050

C#*D#*E#*F#23 (46) D90 buidat dipòsit aigua tractada 6,000 0,700 1,500 6,300

TOTAL AMIDAMENT 365,100

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 48

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 (3) D400 prolongació aliment. EDAR 27,000 0,900 0,150 3,645

C#*D#*E#*F#2 (5) D160 pretractament 12,000 0,700 0,150 1,260

C#*D#*E#*F#3 (6) D110 alimentació a cambra barreja 12,000 0,700 0,150 1,260

C#*D#*E#*F#4 (7) D200 by-pass biològic 25,000 0,700 0,150 2,625

C#*D#*E#*F#5 (8) D100 by-pass reactor biològic 4,000 0,700 0,150 0,420

C#*D#*E#*F#6 (9) D200 alimentació a decantador 9,000 0,700 0,150 0,945

C#*D#*E#*F#7 (10) D160 sortida d'aigua tractada
decant.

9,000 0,700 0,150 0,945

C#*D#*E#*F#8 (11) D160  sortida d'aigua tractada 1,000 0,700 0,150 0,105

C#*D#*E#*F#9 (14) D75 bombeig greixos a separador 50,000 0,700 0,150 5,250

C#*D#*E#*F#10 (16) D160 sortida fangs recirc. i buidat
decant.

11,000 0,700 0,150 1,155

C#*D#*E#*F#11 (21) D90 bombeig fangs recircul. a
cambra

4,000 0,700 0,150 0,420

C#*D#*E#*F#12 (22) D90 bombeig buidats i drenatges 40,000 0,700 0,150 4,200

C#*D#*E#*F#13 (23) D90 bombeix fangs en excés 7,000 0,700 0,150 0,735

C#*D#*E#*F#14 (24) D90sortida fangs espessats a
deshidrat.

21,000 0,700 0,150 2,205

C#*D#*E#*F#15 (26) D160 sanejament edifici
d'explotació

2,000 0,700 0,150 0,210

C#*D#*E#*F#16 (28) D160 drenatge i neteja zona
desbast

9,000 0,700 0,150 0,945

C#*D#*E#*F#17 (29) D160 sanejament, drenatge i neteja 10,000 0,700 0,150 1,050

C#*D#*E#*F#18 (32) D200 sobreeixidor i buidat
espessidor

9,000 0,700 0,150 0,945

C#*D#*E#*F#19 (34) D200 sanej., drenatge, neteja i
buidat pret.

5,000 0,700 0,150 0,525

C#*D#*E#*F#20 (41) D110 xarxa d'aire reactor 35,000 0,700 0,150 3,675

C#*D#*E#*F#21 (44) D200 drenatge biofiltre 11,000 0,700 0,150 1,155

C#*D#*E#*F#22 (45) D25 dosificació CIeFe 21,000 0,700 0,150 2,205

C#*D#*E#*F#23 (46)D90 buidat dipòsit aigua tractada 6,000 0,700 0,150 0,630

TOTAL AMIDAMENT 36,510

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 (3) D400 prolongació aliment. EDAR 27,000 0,900 0,650 15,795

C#*D#*E#*F#2 (5) D160 pretractament 12,000 0,700 0,900 7,560

C#*D#*E#*F#3 (6) D110 alimentació a cambra barreja 12,000 0,700 0,900 7,560

C#*D#*E#*F#4 (7) D200 by-pass biològic 25,000 0,700 0,850 14,875

C#*D#*E#*F#5 (8) D100 by-pass reactor biològic 4,000 0,700 0,950 2,660

C#*D#*E#*F#6 (9) D200 alimentació a decantador 9,000 0,700 0,850 5,355

C#*D#*E#*F#7 (10) D160 sortida d'aigua tractada
decant.

9,000 0,700 0,900 5,670

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 49

C#*D#*E#*F#8 (11) D160  sortida d'aigua tractada 1,000 0,700 0,900 0,630

C#*D#*E#*F#9 (14) D75 bombeig greixos a separador 50,000 0,700 0,950 33,250

C#*D#*E#*F#10 (16) D160 sortida fangs recirc. i buidat
decant.

11,000 0,700 0,900 6,930

C#*D#*E#*F#11 (21) D90 bombeig fangs recircul. a
cambra

4,000 0,700 0,950 2,660

C#*D#*E#*F#12 (22) D90 bombeig buidats i drenatges 40,000 0,700 0,950 26,600

C#*D#*E#*F#13 (23) D90 bombeix fangs en excés 7,000 0,700 0,950 4,655

C#*D#*E#*F#14 (24) D90 sortida fangs espessats a
deshidrat.

21,000 0,700 0,950 13,965

C#*D#*E#*F#15 (26) D160 sanejament edifici
d'explotació

2,000 0,700 0,900 1,260

C#*D#*E#*F#16 (28) D160 drenatge i neteja zona
desbast

9,000 0,700 0,900 5,670

C#*D#*E#*F#17 (29) D160 sanejament, drenatge i neteja 10,000 0,700 0,900 6,300

C#*D#*E#*F#18 (32) D200 sobreeixidor i buidat
espessidor

9,000 0,700 0,850 5,355

C#*D#*E#*F#19 (34) D200 sanej., drenatge, neteja i
buidat pret.

5,000 0,700 0,850 2,975

C#*D#*E#*F#20 (41) D110 xarxa d'aire reactor 35,000 0,700 0,950 23,275

C#*D#*E#*F#21 (44) D200 drenatge biofiltre 11,000 0,700 0,850 6,545

C#*D#*E#*F#22 (45) D25 dosificació CIeFe 21,000 0,700 0,950 13,965

C#*D#*E#*F#23 (46)D90 buidat dipòsit aigua tractada 6,000 0,700 0,950 3,990

TOTAL AMIDAMENT 217,500

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 (3) D400 prolongació aliment. EDAR 27,000 0,900 0,700 17,010

C#*D#*E#*F#2 (5) D160 pretractament 12,000 0,700 0,450 3,780

C#*D#*E#*F#3 (6) D110 alimentació a cambra barreja 12,000 0,700 0,450 3,780

C#*D#*E#*F#4 (7) D200 by-pass biològic 25,000 0,700 0,500 8,750

C#*D#*E#*F#5 (8) D100 by-pass reactor biològic 4,000 0,700 0,400 1,120

C#*D#*E#*F#6 (9) D200 alimentació a decantador 9,000 0,700 0,500 3,150

C#*D#*E#*F#7 (10) D160 sortida d'aigua tractada
decant.

9,000 0,700 0,450 2,835

C#*D#*E#*F#8 (11) D160  sortida d'aigua tractada 1,000 0,700 0,450 0,315

C#*D#*E#*F#9 (14) D75 bombeig greixos a separador 50,000 0,700 0,400 14,000

C#*D#*E#*F#10 (16) D160 sortida fangs recirc. i buidat
decant.

11,000 0,700 0,450 3,465

C#*D#*E#*F#11 (21) D90 bombeig fangs recircul. a
cambra

4,000 0,700 0,400 1,120

C#*D#*E#*F#12 (22) D90 bombeig buidats i drenatges 40,000 0,700 0,400 11,200

C#*D#*E#*F#13 (23) D90 bombeix fangs en excés 7,000 0,700 0,400 1,960

C#*D#*E#*F#14 (24) D90sortida fangs espessats a
deshidrat.

21,000 0,700 0,400 5,880

C#*D#*E#*F#15 (26) D160 sanejament edifici
d'explotació

2,000 0,700 0,450 0,630
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 50

C#*D#*E#*F#16 (28) D160 drenatge i neteja zona
desbast

9,000 0,700 0,450 2,835

C#*D#*E#*F#17 (29) D160 sanejament, drenatge i neteja 10,000 0,700 0,450 3,150

C#*D#*E#*F#18 (32) D200 sobreeixidor i buidat
espessidor

9,000 0,700 0,500 3,150

C#*D#*E#*F#19 (34) D200 sanej., drenatge, neteja i
buidat pret.

5,000 0,700 0,500 1,750

C#*D#*E#*F#20 (41) D110 xarxa d'aire reactor 35,000 0,700 0,400 9,800

C#*D#*E#*F#21 (44) D200 drenatge biofiltre 11,000 0,700 0,500 3,850

C#*D#*E#*F#22 (45) D25 dosificació CIeFe 21,000 0,700 0,400 5,880

C#*D#*E#*F#23 (46)D90 buidat dipòsit aigua tractada 6,000 0,700 0,400 1,680

TOTAL AMIDAMENT 111,090

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 04
AIGUA POTABLE, AIGUA INDUSTRIAL I XARXA DE REGCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aigua industrial 75,000 0,500 0,750 28,125

C#*D#*E#*F#2 xarxa de reg 150,000 0,500 0,750 56,250

C#*D#*E#*F#3 140,000 0,500 0,750 52,500

TOTAL AMIDAMENT 136,875

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aigua industrial 75,000 0,450 0,150 5,063

C#*D#*E#*F#2 xarxa de reg 150,000 0,450 0,150 10,125

C#*D#*E#*F#3 140,000 0,450 0,150 9,450

TOTAL AMIDAMENT 24,638

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aigua industrial 75,000 0,500 0,300 11,250

C#*D#*E#*F#2 xarxa de reg 150,000 0,500 0,300 22,500

C#*D#*E#*F#3 140,000 0,500 0,300 21,000

TOTAL AMIDAMENT 54,750

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U015
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aigua industrial 75,000 0,500 0,300 11,250

C#*D#*E#*F#2 xarxa de reg 150,000 0,500 0,300 22,500

C#*D#*E#*F#3 140,000 0,500 0,300 21,000

TOTAL AMIDAMENT 54,750

u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació,
replè, encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de polipropilè.

5 GDK2N060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 centre de control per a xarxa de reg 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal.lació, muntatge amb fixació de formigó
HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs completament acabat.

6 GJS11010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 xarxa de reg 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 xarxa d'aigua industrial 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua potable, inclòs armari i p.p. d'obra civil necessària7 GJS11030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa aigua potable 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segons s'indica en els plànols, inclou subministrament,
col.locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

8 GJS11012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 xarxa de reg 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

9 OFB1U603

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 xarxa de reg

C#*D#*E#*F#2 línia aspersors 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 línia boques de reg 140,000 140,000

TOTAL AMIDAMENT 290,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

10 OFB1U702
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 52

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 xarxa aigua industrial 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

11 OFB1U605

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa aigua potable 190,000 190,000

TOTAL AMIDAMENT 190,000

u Formació de centre de control per a xarxa de reg, amb els següents elements:
- 1 regulador de pressió 1-1/2
- 2 manómetre de glicerina
- 1 vàlvula de bola de llautó 1-1/2
- 1 Electrovàlvula 1-1/2

12 GJS11032

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
URBANITZACIÓSUBOBRA 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 col·lector pluvials 51,000 1,500 0,700 53,550

TOTAL AMIDAMENT 53,550

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 2 G921U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 amidament s/plànol

C#*D#*E#*F#2 camí d'accés i paviment calçada 1.030,000 0,200 206,000

3 -

C#*D#*E#*F#4 formació escales centre transf.-camí
accés

6,000 1,000 0,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 207,200

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

3 G9E1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 amidament s/plànol

C#*D#*E#*F#2 zona mòdul tract. biològic i espessidor 144,000 144,000

C#*D#*E#*F#3 zona edifici explotació i centre transf. 247,000 247,000

C#*D#*E#*F#4 zona biofiltre 104,000 104,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 53

TOTAL AMIDAMENT 495,000

m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

4 G9650005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 amidament s/plànol 203,000 203,000

TOTAL AMIDAMENT 203,000

m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

5 G9650002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 amidament s/plànol 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#2 69,000 69,000

C#*D#*E#*F#3 84,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

u Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de 2,40x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla d'acer
galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i
pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i
formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25

6 GAR2100N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m d'alçària sobre muret, formada per sabata correguda de 0.45 x 0.45 m
de formigó HM 20 i muret de 40 cm d'alçada amb blocs de formigó de 20 cm, amb malla d'acer galvanitzat plastificat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavació, tensors, tornapuntes i material auxiliar

7 GAR1U055

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 amidament s/plànol 241,000 241,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#5 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 271,000

m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment de 40x20x20 cm, d'una cara vista i una cara per a revestir,
col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades

8 G4E3R020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 increment alçada muret tancament

C#*D#*E#*F#2 en zona sobreeixidor - Ctra 1,000 20,000 1,450 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 54

m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

9 E81137E2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 increment alçada muret tancament

C#*D#*E#*F#2 en zona sobreeixidor - Ctra 1,000 20,000 1,450 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

10 G9GA0022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 amidament s/plànol

C#*D#*E#*F#2 camí d'accés i paviment calçada 1.030,000 0,250 257,500

3 -

C#*D#*E#*F#4 formació escales centre transf.-camí
accés

6,000 1,000 0,250 1,500

TOTAL AMIDAMENT 259,000

m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs
col·locació, vibrat i curat

11 G45LR2B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 col·lector pluvials 51,000 0,700 0,700 24,990

TOTAL AMIDAMENT 24,990

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

12 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 col·lector pluvials 51,000 0,700 0,250 8,925

TOTAL AMIDAMENT 8,925

u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

13 GD5JU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 xarxa de pluvials 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

14 OFB1U525

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 col·lector pluvials 51,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 55

u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

15 GR432005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 50-60 cm d'alçària, en C >10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

16 GR411004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm d'alçària, en C-10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

17 GR433004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 8/10 cm en C mínim 30
L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

18 GR451004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

19 GR3PU030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 hidrosembra (2604.00 m2) 2.604,000 0,200 520,800

TOTAL AMIDAMENT 520,800

u Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la d'implantació de la nova EDAR, sempre que l'estat dels mateixos ho faci
possible, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el lloc d'ubicació final segons
indiqui la Direcció Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles i protegir l'ull

20 GR45510N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 85,000 85,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 56

TOTAL AMIDAMENT 85,000

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

21 GR720001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 amidament s/plànol

C#*D#*E#*F#2 664,000 664,000

C#*D#*E#*F#3 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#4 costat riera 1.746,000 1.746,000

C#*D#*E#*F#5 a deduir zona mòdul tract. biològic -
espes

-1,000 467,000 -467,000

6 -

C#*D#*E#*F#7 hidrosembra en zona camí d'accés i
Ctra

23,000 5,000 115,000

C#*D#*E#*F#8 70,000 7,000 490,000

TOTAL AMIDAMENT 2.604,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
OBRA D'ARRIBADA, DESBAST GRUIXOS I POU BOMBAMENTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 400 x 400 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

1 OG1C0400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

2 GNEP0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reixa 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Pou bombament 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,40 m. 
- Alçada de forat: 0,40 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

3 GNEM5280

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 57

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids gruixos, de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Tipus: vertical
Dimensions del canal:
- Ample: 0,40 m.
- Alçada: 1,00 m.
Reixa estatica:
- Tipus: recta
- Inclinació vertical: 75 graus
- Separació entre barrots: 20 mm.
- Ample  de pletines: 12 mm
Bastidor:
- Tipus: monobloc
Materials:
- Reixa: acer inoxidable AISI 304
- Pinta: acer inoxidable AISI 304
- Bastidor: acer inoxidable AISI 304
Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Automatismes:
- Llimitador de par
- Temporizador i presió diferencial
Acabat:
- Segons Esp. Tec.

4 GNEM0195

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pont grua birrail de les següents característiques:
- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar
- Capacitat de càrrega: 6000 kg
- Velocitat d'elevació: 3 m/min
- Velocitat de translació del carro: 20 m/min
- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials
- Tambor: tub d'acer semi dur laminat
Accionament: motoreductor  elèctrics
- Tipus: monoboc
- Potencia: motor  elevació 4,5 kW
- Potencia: motor translació carro 0,45 kW
- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:
- Segons estàndards del fabricant 
Inclòs subministre del material, muntatge i proves de funcionament. 

5 GNEM0316

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 58

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua bruta 
- Cabal: 34 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 8 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 41,1% 
- Tipus de tancament: doble mecanic 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fonería GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 3 kW. 
- Velocitat: 1.400 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

6 GNEM0542

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: Bombament pou de gruixos 
- Diàmetre principal: 150 mm 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 150
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

7 GNEM4140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 800 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

8 GNEM0305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 59

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

9 OF41D211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 4,250 12,750

TOTAL AMIDAMENT 12,750

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25
Kg.

10 OK1V1VC04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44
Kg.

11 OK1V1VC06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aïllament tamis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16. Pes 22 Kg12 OK1V4RE03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

13 OK1AV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

14 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 60

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
PRETRACTAMENTCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tamís rotatiu de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.
- Caball: 67.92 m3/h
- Forma del tamís: cilíndrica
- Llum de pas: 1,5 mm.
Materials:
- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L
- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L
Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp. Tec)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 9 rpm
Acabat: 
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

1 GNEM0315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Transportador compactador de cargol sense fi de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Disposició: horitzontal
- Material a transportar: residus agiua bruta
- Capacitat: 1,50 m3/h
- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m
- Longitud transportador: 5 m.
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat:  33  rpm
- Tremuja de descàrrega de 1,30 m
Materials:
- Canal: acer A 410b
- Hèlix: acer A 410b
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 kW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segun standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

2 GNEM0105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

3 OF416211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Conducció d'aigua industrial 12,000 12,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 61

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

4 GNEM0505

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pretractament compacte prefabricat per a tractament de aigües residuals de les següents característiques:
 Marca: Filtramassa o similar 
 Model: PC
 Cabal màxim: 68 m3/h
 Dimensions exteriors: 5,50 x 1,10 x 1,72 m
Incloent els següents elements:
  - Cargol extractor de sorres
  - Extractor de greixos
  - By-Pass
Motors:
 - Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW
 - Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW
 - Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW
 - Tensió: 220/380 V 50 Hz
 - Protecció: IP 55
 - Aïllament: Classe F
Materials: 
  - Acer inox.AISI 304
(Resta de característiques segons Esp. Téc.) 

5 GNEM5210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec. 

6 GNEM0104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

7 OF41F211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 By-pass pretractament 10,500 10,500

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 62

TOTAL AMIDAMENT 10,500

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44
Kg.

8 OK1V1VC06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Graella formada per canonada de PVC DN 80, per distribucción d'aire a dessorador, amb 8 unitats. de difusors de
bombolla gruixudes, marca EIMCO o similar, amb vàlvules de bola de tancament.

9 GNEM0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

10 OFB1U511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Buidat pretractament a xarxa drenatge 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25
Kg.

11 OK1V1VC04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Buidat pretractament 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

12 OFB1U516

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A cambra de mescla 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

13 GNEM0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 63

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

14 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
SEPARACIÓ DE GREIXOS I FLOTANTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

1 OK1AV008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

2 OF41B211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de greixos i flotants, de les següents característiques: 
  - Marca: FILTRAMASSA o equivalent 
  - Per a un cabal de 10 m3 / h
  - Longitud del tanc: 2430 mm
  - Amplada del tanc: 1000 mm
  - Alçada total: 2190 mm
Materials: 
  - Xassís: acer inoxidable AISI 304 
  - Eix: acer inox. AISI 304 
  - Rascadors: 4 ud 
Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc) 
  - Tipus: monobloc 
  - Potència: 0,18 KW 
  - Velocitat de sortida: 2,7 rpm 
Acabat: 
  - Segons estàndard de fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tèc)

3 GNEM0810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 64

u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 800 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

4 GNEM0305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques,
fins i tot vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - falques: coure recuit 

5 GNEM0405

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

6 GNEM0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

7 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons  les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

8 OK1V1VC03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 65

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
CLASSIFICADOR DE SORRESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Classificador rentador de sorres de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASSA o similar 
- Model: CT15/15 
- Tipus: Cargol sense fi 
- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h 
- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 kW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

1 GNEM0605

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons  les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

2 OK1V1VC03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

3 OF41B211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

4 GNEM0505

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 66

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

5 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
MESURA DE CABAL D'AIGUA BRUTACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

1 OF41D211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Brida plana per soldar 
- DN 100 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

2 GNEM1124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

3 GNEM0106

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25
Kg.

4 OK1V1VC04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 67

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

5 OK1AV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

6 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
BY-PASS, REGULACIÓ I MESURA CABAL A BIOLÒGICCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

1 OK1AV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

2 OG1C0300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

3 OF41A211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 68

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

4 OK1AV006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

5 OFB1U511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 65 
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

6 GNEM0099

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Brida plana per soldar 
- DN 65 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

7 GNEM1122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

8 GNEM0108

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 69

u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les
següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

9 GNEM0117

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

10 OFB1U520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 By-pass biològic 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15
Kg.

11 OK1V1VC02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

12 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
ARQUETA DE MESCLA I BY-PASS REACTOR BIOLÒGICCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 500 x 500 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

1 OG1C0500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 70

u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

2 OG1C0300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

3 GNEM0106

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Electroagitador de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat 
- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m. 
- Capacitat del dipòsit: 20 m3 
- Posició de treball: vertical 
- Tipus d'amarratge: per brida 
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial 
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm 
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm. 
- Longitud de l'eix: 2.800 m. 
Materials: 
- Eix: acer al carboni 
- Agitador: acer al carboni 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2,2 KW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

4 GNEM9507

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

5 OK1AV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

6 OF41D211

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25
Kg.

7 OK1V1VC04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

8 GNEP0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

9 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
REACTOR BIOLÓGICCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Sobreeixidor de les següents característiques: 
- Alçada: 200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat

1 GNEM8105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 72

u Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents característiques: 
- Alçada: 600 mm. 
- Amplada: 1.200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  

2 GNEM8001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

3 OFB1U520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Graella de distribucción d'aire elevable formada per: 
- Marca: OMS-Saceda o equivalent 
- Mod: geo 100/304 
- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI 304, amb guies en acer galvanitzat, amb sistema d'elevació
manual. 
- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca Roeflex Roediger de 310 mm de diàmetre per bombolla fina.
- Cabal unitari: 4,23 m3/h

4 GNEM7125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les
següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

5 GNEM0117

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 73

u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

6 GNEM2105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seccionament del col·lector de
distribució d'a

4,000 4,000

2 d'aire, anell perimetral

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Agitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL 
- Forma de bassa: donut 
- Volum: 612 m3 
- Posició de treball: horitzontal submergit 
- Tipus d'amarratge: per suport fons canal 
- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm 
- Angle de l'hèlix: 8,3 º 
- Nombre d'àleps: 2 
- Velocitat: 42 rpm 
- Empenta: 1032 N 
- Pes: 150 kg 
- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques d'ancoratge i polipast manual 
Materials: 
- Eix: acer inox. AISI 420 
- Cos: GG25 
- Helice: fosa gris 
- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 2.00.00.02) 
- Tipus: monobloc 
- Protecció: IP-68 
- Potència: 1,4 KW 
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

7 GNEM3930

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

8 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 74

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
DECANTADORCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

1 GNEM0108

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de planta circular, de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Tipus. rasquetes 
- Tracció: perifèrica
- Diàmetre del tanc: 8,20 m. 
- Alçada del líquid: 3,50 m. 
Pont: 
- Longitud: 4,60 m. 
- Ample útil: 0,80 m. 
Punt de gir: 
- Tipus: taula giratòria 
- Presa de corrent: anells fregants 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 2,00 m. 
- Alçada: 1,50 m. 
Braços escombrat de fons: 
- Tipus: radial 
- Quantitat: 3 
Sistema de neteja de canals i abocadors: 
- Tipus: raspall 
Recollida de flotants: 
- Tipus: caixa submergida 
Deflector i abocador 
Materials: 
- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501 
- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada 
- Barana: acer inoxidable 
- Escala d'accés 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat 
- Deflector i abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,25 KW 
- Velocitat de sortida: 10 rpm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

2 GNEM3027

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 75

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

3 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
RETIRADA DE GREIXOS DEL DECANTADORCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 80 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

1 GNEM0025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 76

u Grup motobomba centrifuga de les següents Característiques: 
- Marca: ABS o equivalent 
- Execució: submergible 
- Instal lació: Fixa 
- Fluid un bomber: Greixos i flotants 
- Cabal: 3 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm. 
- Tipus d'impulsor: vòrtex d' 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 13,5% 
- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici 
Materials: 
- Carcassa: Fosa GG-25 
- Rodet: Fundició GG-25 
- Eix: acer inox. AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.  
- Potència: 1,9 KW 
- Velocitat: 1,450 rpm. 
- Aïllament: Classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia espàrrecs i d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons ESP. Tec )

2 GNEM2567

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons  les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

3 OK1V1VC03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electroagitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos 
- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m 
- Volum: 10 m3 
- Diàmetre de la hèlix: 200mm. 
- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m. 
- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg. 
Materials: 
- Cos: fosa gris 
- Helice: fosa gris 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2 kW
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

4 GNEM3905

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 77

u Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- DN 80 
- Connexions: brides DIN 2.502 
- Accionament: neumàtic 
Materials: 
- Cos: fosa
- Maniguet: neoprè 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

5 GNEM4604

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg6 OK1V4RE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15
Kg.

7 OK1V1VC02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg8 OK1V4RE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 65 
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

9 GNEM0099

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 78

u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques,
inclosa vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - Falques: coure recuit

10 GNEM1405

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

11 OFB1U607

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

12 OF41A211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 De decantador a arqueta bombament
greixos

6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 De decantador a separador de greixos 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

13 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
ARQUETA DE SORTIDACAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

1 GNEM0106

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 79

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

2 OF41D211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons  les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

3 OK1V1VC03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

4 OK1AV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

5 GNEM0108

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta presentació 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 arqueta sortida reactor 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 150. PN 16. Pes
37 Kg.

6 OK1V2VP15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

7 OFB1U516

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 De mòdul tractament a arqueta sortida 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

8 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
PRODUCCIÓ D'AIRE A REACTOR MÒDUL I DESORRADORCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ventilador extractor helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: CASALS o similar 
- Cabal màxim:1500 m3 / h. 
- Velocitat: 2.860 rpm 
- Potència absorbida: 200 W 
- Nivell sonor: 76 dB (A) 
Materials: 
- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre 
- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre 
Accionament: motor elèctric segons ETG
- Potència: 200 W 
- Execució: IP 65 
Accessoris: 
- Obturador tipus persiana 
- Reixeta de protecció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant

1 GNEM1007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

2 OFB1U511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 81

u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 25/104 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm 
- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça 
- Eix: F-1250 
- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec  
- Potència: 3.7 / 4 kW 
- Velocitat: 1500/2895 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Maniguet elàstic 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

3 GNEM2716

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 4800 rpm 
- Potència absorbida: 8,45 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça 
- Eix: acer CK
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 11 KW 
- Velocitat: 2.940 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

4 GNEM7120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 82

u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: fins a 4 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

5 GNEM2710

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: 11 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

6 GNEM2715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents característiques: 
- Diàmetre principal: DN 100 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 100 
- Pressió nominal: PN 6 
- Material: acer inoxidable AISI 316L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

7 GNEM4135

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

8 OK1AV005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 83

u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

9 GNEM2105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

10 GNEM2102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de  1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min
Elevació 3 m 

11 GHA1PEC6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

12 OK1AV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 84

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

13 OF41D211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aire a reactor 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Distrbucció reactor 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

14 OF419211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aire a pretractament 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant  

15 GNEM0102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

16 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
BOMBAMENT DE FANGS EN RECIRCULACIÓCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 85

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

1 GNEM0108

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44
Kg.

2 OK1V1VC06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25
Kg.

3 OK1V1VC04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

4 GNEM0106

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

5 OF41D211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida decantador 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sortida reactor 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

6 OFB1U516

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 86

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida decantador 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

7 OK1AV015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: fangs recirculat 
- Cabal: 21 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3,5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 42,5% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 1,3 kW. 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

8 GNEM2530

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes recirculació 
- Diàmetre principal: 80 mm. 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

9 GNEM4113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

10 OF41F211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 87

C#*D#*E#*F#1 Sortida decantador 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sortida reactor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant  

11 GNEM0102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

12 GNEP0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

13 OFB1U509

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

14 OF41C211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Impulsió bombes recirculació 2,000 6,500 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

15 OK1AV008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg16 OK1V4RE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 88

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons  les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

17 OK1V1VC03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

18 GNEM0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

19 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
BOMBAMENT DE FANGS EN EXCÉSCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 89

u Grup moto- bomba centrífuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució. submergible
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombejar: fangs excés
- Cabal : 5.5 m3/h
- Alçada manomètrica: 8 mca
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas sòlids: 60 mm
- Rendiment: 31%
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric 
- Potencia 3 KW
- Velocitat: 1450 rpm
- Aïllament: classe F
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Téc.

1 GNEM0536

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb unions i accessoris: 
- Servei: impulsió bombes fangs en excés 
- DN 80 
- Longitud: 7 m 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

2 GNEM5520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15
Kg.

3 OK1V1VC02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

4 GNEM0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 90

u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant  

5 GNEM0102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 6 OK1V5B03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

7 OK1AV006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

8 OF41A211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 6,500 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

9 OF41C211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

10 OFB1U509

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 91

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 9,5
Kg.

11 OK1V1VC10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

12 GNEP0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

13 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
ESPESSIDOR DE FANGSCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 92

u Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic prefabricat en acer, de les següents característiques: 
- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent 
- Tipus: cap de comandament central 
- Diàmetre del tanc: 4,50 m 
- Alçada del líquid: 3,00 m 
Pont diametral: 
- Longitud: 5,50 m 
- Ample útil: 1,00 m 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 1,00 m 
- Alçada: 1,00 m 
Braços d'escombrat: 
- Disposició: radial 
- Quantitat: 2 
Abocador: 
Materials: 
- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501 
- Passarel: xapa estriada galvanitzada 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat 
- Abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,12 KW 
- Velocitat de sortida: 20 rpm 
Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

1 GNEM5305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida fangs del espessidor 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 1 de DN 80 
- Ramals de sortida: 3 de DN 80  
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

2 GNEM4540

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons  les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

3 OK1V1VC03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 93

u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents característiques: 
- Marca: ECOTEC o equivalent 
- Servei. cobriment espessidor 
- Diàmetre del espessidor: 4,50 m 
- Gruix 5-6 mm 
- Construcció: per sectors 
Materials: 
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre 
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L 
- Unions elàstiques: neoprè 
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant 
- Interior: laminat sense pigmentació 
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)

4 GNEM4105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

5 OF41C211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Drenatge 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Buidats i conducció a deshidratació 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 Col·lector d'alimentació 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 24,500

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

6 OFB1U516

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

7 OFB1U509

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

8 OFB1U520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A pou de buidat 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 94

u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

9 GNEM0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec. 

10 GNEM0104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

11 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
BOMBAMENT DE FANGS ESPESSITS I DESHIDRATACIÓCAPÍTOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

1 GNEM4550

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

2 OF41B211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 95

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 65 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 50 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

3 GNEM4555

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

4 OF41A211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: SEEPEX o similar 
- Fluid a bombar: fangs espessits al 5% 
- Cabal: 1 a 4 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: c. silici 
Materials: 
- Cos: fosa GG-25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom dur 250 micres 
- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088 
- Estartor: NBR perbunan 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec  
- Tipus: monobloc 
- Potència: 1,5 KW 
- Velocitat de sortida: 1400 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

5 GNEM2040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

6 OK1V1VC01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 96

u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

7 GNEM2102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una capacitat hidràulica de 2500
l/h

8 OH15U205

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15
Kg.

9 OK1V1VC02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Transportador de cargol sense fi de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Disposició: inclinació 10 graus 
- Material a transportar: fangs deshidratats 
- Capacitat: 2,5 m3 / dia 
- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x 0,60 m 
- Diàmetre hèlix: 200 mm 
- Velocitat: 33 rpm 
Materials: 
- Canal: acer inoxidable AISI 304 
- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12) 
- Eix: acer CK-45 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,75 KW 
- Velocitat de sortida: 1500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

10 GNEM3511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 97

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents característiques: 
- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent 
- Capacitat de càrrega: 1600 Kg 
- Llum entre eixos de carrils: 6 m. 
- Velocitat d'elevació: 5 m / min. 
- Velocitat de translació del carro: 20 m / min. 
- Velocitat de translació del pont: 32 m / min. 
- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m. 
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè 

Materials: 
- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils 
- Aparell: acer forjat 
- Rodes: acer forjat 

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència motor elevació: 1,5 kW 
- Potència motor translació del carro: 0,30 KW 
- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW 

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

11 GNEM7103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

12 GNEM0505

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

13 GNEM0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 98

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

14 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
BOMBAMENT DE BUIDATSCAPÍTOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Grup motobomba centrífuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts 
- Cabal: 15 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vòrtex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 31,2% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc 
- Potència: 3 kW 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

1 GNEM2535

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

2 OF41C211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 6,500 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 3 OK1V5B04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 99

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes buidats 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

4 GNEM0545

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons  les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

5 OK1V1VC03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

6 OFB1U509

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant  

7 GNEM0102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

8 OK1AV008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 100

u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

9 GNEP0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les
següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

10 GNEM0117

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3,60
l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert.

11 OI11E010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Element portatil per buidats 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

12 OFB1U702

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Drenatge edifici a pou capçalera 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

13 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
PREPARACIÓ I DOSIFICACIÓ DE POLIELECTROLITCAPÍTOL 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 101

u Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les següents característiques: 
- Marca: HIDROTARRACO o equivalent 
- Model: Polypack APS-MAX-700-SS 
- Cabal: 350 a 700 litres/h
L'equip està compost pels següents elements: 
a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments, construït en acer inox. AISI 304, dotat de valvuleria, regulació i
cabalimetre
b) Dosificador volumètric de polielectrolit 
- Tipus:DP-320-3L 
- Material: acer inox. AISI 304 
- Accionament: motorreductor de 0,25 KW 
c) Un electroagitador 
- Material: acer inox. AISI 316 
- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW 
d) Armari de control i automatisme 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

1 GNEM3925

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: SEEPEX o equivalent
- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%
- Densitat: 1 kg/dm3 
- Cabal: 40-250 l / h 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a 
- Velocitat de la bomba: 42-261pm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: empaquetadura 
- Pas de sòlids: 1 mm 
Materials: 
- Cos: fosa GG 25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29 
- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat 
Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 KW 
- Velocitat de sortida: 1380 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

2 GNEM2006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE). 

3 GNEM9003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 102

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les Següents Característiques: 
- Servei: Dosificació de polielectrolit 
- Diàmetre: 25 mm
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

4 GNEM6202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques: 
- Marca: C.H. o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Material: PVC

5 GNEM9303

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

6 GNEM0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

7 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
DOSIFICACIÓ CLORUR FÈRRICCAPÍTOL 19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 103

u Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE). 

1 GNEM9003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Grup motobomba dosificadora de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Tipus: membrana 
- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial 
- Cabal màxim: 5  l / h. 
- Pressió màxima: 12 kg/cm2 
- Cadència: 144 gpm 
Materials: 
- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE 
- Caixa de vàlvules: polipropilè 
- Membrana: Vitón 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 120 W 
- Velocitat: 1.500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec

2 GNEM2007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques: 
- Marca: TECNIUM o equivalent
- Model: DPGSS-15 
- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric 
- Forma cilíndric vertical amb fons pla 
- Capacitat: 1500 l. 
- Diàmetre: 1200 mm. 
- Alçada cilíndrica: 1330 mm. 
- Alçada total: 1563 mm
- Gruixos: barrera química: 1,50 mm   
- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre
                               Coberta: 4,5 mm
                               Cilindri 3,5 mm 
                               Fons 3,5 mm
Equipat amb: 
- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega, descàrrega, ventilació i vessament 
- Indicador de nivell i contacte
- Buidat DN 50 mm
- Venteig DN 50 mm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

3 GNEM4235

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 104

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

4 OF419211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

5 OFB1U702

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les següents característiques: 
- Servei: dosificació clorur fèrric 
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

6 GNEM6212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

7 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
XARXA D'AIGUA INDUSTRIAL I SISTEMA DE REGCAPÍTOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 105

u Grup de pressió de les següents característiques: 
- Marca: Ercole MARELLI o similar 
- Fluid a bombar: aigua tractada
- Cabal: 5 m3 / h. 
- Pressió: 70 m.c.a. 
Format per: 
- Dues bombes multicel verticals (1 en reserva) 
. Cabal unitari: 5 m3 / h. 
. Pressió: 70 m.c.a. 
. Tancament: mecànic
. Construccio: cos en fosa i rodet de Noryl 
. Accionament: motor elèctric segons Esp Tec, de potència 2,25 KW a 3.000 rpm 
- Un dipòsit de membrana recergable de 300 litres timbratge a 8 kg/cm2 
- Dos presostats regulats de 5 a 7 kg/cm2 
- Un manòmetre de 0-16 kg/cm2 
- Un quadre elèctric 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

1 GNEM2050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre d'anelles automàtic de les següents característiques: 
- Marca: HIDROGLOBAL o equivalent 
- Anells plàstics ranurats de 130 micres 
- Connexió: 2'' 
- Cabal màxim: 25 m3 / h 
- Amb manòmetre, col.lector 
- Pressió màxima: 10 kg 
- Programador alimentació 220V - 50 Hz

2 GNEM2550

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola de les següents característiques:
- Marca: CH o similar
- DN 50   
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Accionament: manual per clau
- Material: PVC
(Resta de caracteriístiques segons Esp. Tec)

3 GNEM1506

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura d'1 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

4 OF418211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro
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m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

5 OF419211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

6 GNEP0101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula per a reg a 24 V, amb arqueta en PVC de 0,20 x 0,20 x 0,30 m7 GNEM1120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Programador electrònic per a regs de les següents característiques: 
- Marca: SAFE-RAIN o similar 
- Nombre d'estacions: una
- Durada del programa: indefinida fins a nova selecció 
- Amplada del programa: setmanal que es repeteix cíclicament 
- Selecció tipus programa: 2 regs amb temps variables per estació i programa o regs amb temps iguals per estació i
programa 
- Rellotge digital 
- Teclat per programar 
- Senyalització òptica 
- Dimensions: 17 x 17 x 7,5 cm. 

8 GNEM5600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

9 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
SISTEMA DE DESODORITZACIÓCAPÍTOL 21

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular, construïts en polipropilè, per extracció d'aire a desodoritzar de
l'edifici de pretractament, deshidratació i espessiment de fangs fins a la unitat de tractament, incloent reixetes d'entrada
d'aire al recinte de desodorització. 
- Cabal màxim de captació: 7300 m3 / h 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant.

1 GNEM6550

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Equip per extracció i tractament d'aire, format per: 

Etapa d'humidificació

    Grup Electroventilador: 
    . Marca: TECNIUM o equivalent 
    . Cabal d'aire: 7500 m3 / h. 
    . Pressió estàtica: 2.500 Pa 
    . Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm. 
    - Protecció: IP-55
   
  Torre de humidificació 
    - Marca: TECNIUM o equivalent
    - Tipus: Vertical 
    - Model: ELFKK-10 
    - Material barrera química: PVC 
    - Material separador de gotes: PVC 
    - Diàmetre: 1000 mm 
    - Alçada total: 4500 mm. 
    - Gruix: 8 mm 
    - Indicador de nivell
  
  Bomba centrífuga horitzontal
    - Cabal: 8 m3/h
    - Alçada manómetrica: 14 mca
    - Estanquitat eix: Tancament mecànic simple
    - Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm
    - Protecció: IP-55
    - Materials en contacte amb el fluit: polipropilè
      Acoblament al motor: directe 

Etapa tractament biològic

  Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)
  Graella de suport biomassa amb puntals
    - Material: polipropilè
    - Gruix: 60 mm
    - Resistència: 2000 Kg/m2
  Banda perifèrica d'estanquitat
  Biomassa
    -Tipus: orgànic
    - Composició : bruc 100%
    - Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550 Kg/m3
    - Alçada 1,5 m 
    -Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles
  Sistema de reg superficial
  Capa d'escorça de coco

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

2 GNEM7210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat al fons de la rasa i provat

3 OFBC0248

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Drenatge a arqueta espessidor 12,000 12,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

4 GNEM8000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
INSTRUMENTACIÓCAPÍTOL 22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 100
Inclou materials necessaris per a instal·lació

1 O1CEDA02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cabal d'aigua bruta 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Aigua tractada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 65
Inclou materials necessaris per a instal·lació

2 O1CED65P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aigua a biològic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 40
Inclou materials necessaris per a instal·lació

3 O1CED40P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fangs a espessidor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació

4 O1CED80P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fangs recirculació 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Aire reactor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro
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u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell sense contacte amb el
procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft)
Zona morta (distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum. Compensació de
velocitat del so Inclou programari de configuració No inclou COMMUBOX (interface PC). Homologació: Zones no
classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART
Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet visualització corba envolupant in situ.

5 O1NU0007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou bombament 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Reactor biològic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura d'oxigen dissolt en aigua de xarxa o aigua residual 
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor d'oxígen dissolt
- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l 
- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC

6 GNEM8012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o equivalent, compost per: 

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura PT-100 
- Transmissor de pH i temperatura 
- Sistema de neteja 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

7 GNEM8007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües residuals i processos en general 
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
 

8 GNEM8082

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arqueta sortida 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió 
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores 
- Rang de mesura:
 Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
  Sòlids en suspensió: 0-3 g/l

9 GNEM8049

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arqueta aigua tractada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de referencia
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics, digitals e ISFET
- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC

10 GNEP0333

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÁNICSSUBOBRA 06
SEGURETATCAPÍTOL 23

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4''1 GNEM7553

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de niló i ancoratges.2 GNEM7501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kg3 GNEM7140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

4 GNEM7145

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigen5 GNEM7453

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat amb sondes de senyalització lumíniques i sonores dels
següents gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a transmisió de dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant

6 GNEM7301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUESSUBOBRA 07
ESCOMESA ELÈCTRICA I CTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT (25KV) a nova ET incloent·hi connexionat a línia existent, dues
torres metàl·liques, cablejat, transformació a soterrada i conexió a ET, tot inclòs

1 GG125000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

2 GG112010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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u Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament muntats i conexionats els aparells i materials adequats, amb les
següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm 
S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres transformadors d'intensitat per a la mesurament de la energia
elèctrica cunsumida 
S'inclou el muntatge i connexió 

3 GG112012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

4 GG112014

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment, degudament muntat i conexionat, emprant conductor de
coure nu de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m

5 GG112016

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o neutre del transformador. Instal·lació exterior realitzada amb coure
aïtllat, degudament muntada i conexionada.
Característiques:
- geometria: piques alineades 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 2
- longitud de piques: 2 m
- distància entre piques: 3,00 m

6 GG112018

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de posada a terra de protecció en l'edifici de transformació, amb el
conductor de coure nu, engrapat a la paret i connectat als equips de MT i altre aparamenta de l'edifici, així com una caixa
general de terra de protecció segons les normes de la companyia subministradora

7 GG112020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert integral:
- Potència: 250 KVA
- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%
- Tensió secundària: 3*400-230 V
- connexió: triangle - estrella

8 GG112022

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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u Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30 KV AL, de secció 150 mm2, del tipus 24 terminacions
elastimold, en un extremo con difusor i model OTK. En l'altre extrem són del tipus enchufable recta i model K152

9 GG112024

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de 1x240 mm2 (etilè-propileno) sense armadura, i tots els
accessoris per la conexió, formats per un grup de cables en la quantitat 1 fase + 1xnmeitrp. De 2,50 m de longitud

10 GG112026

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:
- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV pols amb bloc de relés magnetotèrmics, tipus Compact NS400
de Merlin Guerin o equivalent, de característiques:
- In = 400A
- Icc = 25 kA. NE
- 4 fusibles de 400 A

11 GG112028

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari mesura format per:
- Armari mural IP-55
- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a mesura de energia activa-reactiva multitarifa i maxímetre (3
trafos 100/5, classe 0,5)
- Registrador electrònic i regleta de verificació

12 GG112030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protecció metàl·lica per a defensa del transformador13 GG112032

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Enllumenat normal i d'emergència format per:
Interruptor diferencial
- Tipus 2x25A-30mA
Interruptors magnetotèrmics:
- Quantitat: 2 u
- Tipus I+N de 10A
Pantalles fluorescents estanques
- Quantitat: 1 u
- Tubs: 1x36 W
Aparells autònoms d'emergència 
- Quantitat 1 u
Tipus: IP66-170 Lm
Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors HO7V-K

14 GG112034

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Equip de seguretat i maniobra compost per:
banqueta aïllant
parell de guants d'amiant
extintor d'eficàcia 89b
una palanca d'accionament 
armari de primers auxilis

15 GG112036

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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u Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o similar, per a xarxes polucionades, per a instal·lació de
compensació del transformador. De potència 10 kVAr amb disyuntor MG, en cofret IP31 de dimensions 240x340x270 mm.

16 GG112038

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUESSUBOBRA 07
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Batería automàtica de condensadors per a correpció del factor de potència en B.T. de les següents característiques:
- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz
- Composició: 2x40+2x10 kVAr
- Regulador
- Grau de protecció: IP-31
- Trafo de maniobra: 400/230
- Tensió de comandament: 230V
- Embarrat per a barres de coure
- Elements de protecció i comandament: 
  3 fusibles APR
  1 contactor amb resistencies per al comandament de corrent capacitiva
   làmpada de senyalització per glaó

1 GNEP2110

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès
amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment 

2 GNEP0014

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa per a interruptor de control de poténcia3 GNEP0007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 60x60x60, inclos el transport i muntatge a
obra. 

4 GG110030

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO
o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

5 GG150005

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 40x40x40, inclos el transport i muntatge a
obra.

6 GG110040

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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u Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de gruix de dimensions aproximada 2.200 x 1.000 x 800 mm pintat
amb pintura antioxidant i dos mans d'acabat contenint:
- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A
- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre
- 1 Analitzador de xarxa
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic III, protecció diferencial de 300 mA contactor i relé electrònic
sèrie 193
. 28 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i arrencador estàtic
. 3 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i variador de freqüencia.
. 6 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrencada estrella - triangle
. 1 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrancador directe amb dos velocitats
. 1 ut. fins a 4,4 kw
- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció diferencial
. 9 ut. III+N de 10 A
. 1 ut. III+N de 20 A
.38 ut. I+N de 10 A
- Transformador  400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció magnetotèrmica
. 1 ut.
- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A
. 39 ut.
- Selector unipolar de dos posicions i zero
. 39 ut.
- Relé auxiliar amb base
. 27 ut.
- Làmpada de senyalització tipus led
. 49 ut.
- Polsadors marxa-aturada
. 49 ut.
- Enllumenat interior del quadre
. 2 ut.
- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material
(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00; variadores de frecuencia según Esp. Téc. 3.19.02.00)

7 GNEP0100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 1 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

8 GNEP0104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 2 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

9 GNEP0106
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de dimensions 360x360x170,
contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 25 A - 10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
 6 ud I+N de 10 A
 2 ud I+N de 25 A

10 GG122D02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de dimensions 360x360x170,
contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A - 10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
1 ud I+N de 10 A
2 ud I+N de 16 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud III+N de 10 A
2 ud III+N de 20 A

11 GG122D03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de dimensions 360x360x170,
contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A - 10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
4 ud I+N de 10 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud I+N de 16 A

12 GG122D04

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Grup electrògen fix sobre bancada de les següents característiques:
-Automàtic SIN
-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford
-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A
-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A
-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll
-Inclosa posada en marxa i transport

13 GNEP1000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUESSUBOBRA 07
CONTROLCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP 54 amb porta transparent de dimensions aproximades 2200 x
1000 x 600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració adequada per 96ED / 96SD / 16EA / 8SA, compost per els següents
elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar
- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar
- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació gàlvanica
- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació gàlvanica
- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació gàlvanica
- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació gàlvanica
- 4 con·nectors frontals 392
- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida
Incloent-hi subministrament del material i muntatge.

1 GNEC0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D 352 (3,2 GHz, 533MHz FSB, 512 KB SLC) / 120GB SATA HDD,
muntatge intern / 512 MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256 MB), resta de característiques segons ETG.

2 GNEC0020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per a equips de control informatic.3 GNEC0025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Software Scada Siemens o similar:
- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P
- Programació de l'aplicació
- Enginyeria, documentació i posada en marxa

4 GNEC0030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb connector Siemens o similar5 GNEC0035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000 VA, 230 V, formada per rectificador, contactor estàtic, by-pass i
bateria d'acumuladors per autonomia  de 10 minuts

6 GNEC0040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA. Inclòs connexionat i pp cablejat i accessoris7 GNEC0045

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUESSUBOBRA 07
CONDUCTORS ELECTRICSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

1 GG31220V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VARIS

C#*D#*E#*F#2 electrovàlvules 24 v 60,000 60,000

3 -

4 EQUIPS PROTECCIÓ I
COMANDAMENT

5 ARRIBADA D'AIGUA BRUTA

C#*D#*E#*F#6 reixa automàtica de sòlids gruixos 41,000 41,000

7 -

8 EQUIPS PROTECCIÓ I
COMANDAMENT

9 PRETRACTAMENT

C#*D#*E#*F#10 cargol transportador 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#11 cargol transportador horitzontal 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#12 cargol extractor de sorres 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#13 cargol classificador de sorres 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#14 soplant desgreixador 25,000 25,000

15 TRACTAMENT BIOLÒGIC

C#*D#*E#*F#16 agitador de cambra mescla 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#17 agitador submergible reactor 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#18 agitador de greixos i espumes 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#19 pont decantador 107,000 107,000

C#*D#*E#*F#20 soplant reactor biològic 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#21 bomba dosificadora de CI3Fe 32,000 32,000

22 TRACTAMENT DE FANGS

C#*D#*E#*F#23 grup motobomba fangs a decant.
Variador

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#24 decantador centrífug 25,000 25,000
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C#*D#*E#*F#25 cargol transportador de fangs
deshidratats

12,000 12,000

C#*D#*E#*F#26 bomba dosificadora polielectrolit.
Variador

34,000 34,000

27 DESODORITZACIÓ

C#*D#*E#*F#28 grup motobomba. Desodorització 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#29 ventilador. Desodorització 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 900,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

2 GG31430V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ARRIBADA D'AIGUA BRUTA

C#*D#*E#*F#2 reixa automàtica de sòlids gruixos 41,000 41,000

3 PRETRACTAMENT

C#*D#*E#*F#4 tamís sòlids 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#5 cargol transportador 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#6 cargol transportador horitzontal 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#7 cargol extractor de sorres 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#8 mecanisme escombrador de greixos 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#9 cargol classificador de sorres 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#10 mecanisme concentrador de greixos 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#11 soplant desgreixador 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#12 pont grua. Motor de traslació del carro 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#13 pont grua. Motor de traslació del pont 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#14 polipast. Motor d'elevació 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#15 polipast. Motor de traslació del carro 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#16 Ventilador extractor. Sala solplants 66,000 66,000

17 TRACTAMENT BIOLÒGIC

C#*D#*E#*F#18 agitador de cambra de mescla 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#19 agitador submergible reactor 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#20 grup motobomba buidat reactor 120,000 120,000

C#*D#*E#*F#21 grup motobomba recirculació fangs 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#22 grup motobomba recirculació fangs.
Variador

75,000 75,000

C#*D#*E#*F#23 grup motobomba fangs en excès 160,000 160,000

C#*D#*E#*F#24 grup motobomba greixos 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#25 agitador de greixos i espumes 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#26 pont decantador 107,000 107,000

C#*D#*E#*F#27 soplant reactor biològic 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#28 bomba dosificadora de CI3Fe. 32,000 32,000

29 TRACTAMENT DE FANGS

C#*D#*E#*F#30 mecanisme espessidor de fangs 40,000 40,000
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31 grup motobomba fangs a decantador
centrífug.

C#*D#*E#*F#32 Variador 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#33 cargol transportador de fangs
deshidratats

12,000 12,000

C#*D#*E#*F#34 bomba dosificadora de polielectrolit.
Variador

34,000 34,000

C#*D#*E#*F#35 pont grua. Motor elevació 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#36 pont grua. Motor de traslació del carro 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#37 pont grua. Motor de traslació del pont 50,000 50,000

38 DESODORITZACIÓ

C#*D#*E#*F#39 grup motobomba. Desodorització 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 1.849,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

3 GG31440V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q2)

C#*D#*E#*F#2 enllumenat exterior d'edifici 62,000 62,000

3 -

4 aribada d'aigua bruta

C#*D#*E#*F#5 grup motobomba aigua bruta 66,000 66,000

C#*D#*E#*F#6 grup motobomba aigua bruta. Variador 33,000 33,000

7 -

8 PRETRACTAMENT

C#*D#*E#*F#9 pont grua. Motor d'elevació 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 221,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

4 GG31450V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q1)

C#*D#*E#*F#2 linia alimentació Q1 50,000 50,000

3 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q2)

C#*D#*E#*F#4 enllumenat exterior planta 223,000 223,000

5 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q3)

C#*D#*E#*F#6 linia alimentació Q3 5,000 5,000

7 DESODORITZACIÓ

C#*D#*E#*F#8 centilador. Desodorització 40,000 40,000

9 TRACTAMENT DE FANGS

C#*D#*E#*F#10 decantador centrífug 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 343,000
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m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

5 GG31452V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 TRACTAMENT DE FANGS

C#*D#*E#*F#2 equip automàtic de preparació
polietlecrolit

17,000 17,000

3 VARIS

C#*D#*E#*F#4 grupo de presió d'aigua tractada 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 87,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

6 GG31454V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 TRACTAMENT DE FANGS

C#*D#*E#*F#2 quadre de regulació del decantador
centrífug

15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

7 GG31456V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VARIS

C#*D#*E#*F#2 instrumentació 300,000 300,000

C#*D#*E#*F#3 programador de reg 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x1,5 mm2, muntat en canalització8 EG327203

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q1)

C#*D#*E#*F#2 sala recepció 3,000 8,000 24,000

3 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q2)

C#*D#*E#*F#4 emergència 3,000 12,000 36,000

5 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q3)

C#*D#*E#*F#6 emergència 3,000 29,000 87,000

C#*D#*E#*F#7 sala deshidratació de fangs 3,000 22,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 213,000

m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x2,5 mm2, muntat en canalització9 EG327303

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q1)

C#*D#*E#*F#2 sala explotció i control 3,000 12,000 36,000
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C#*D#*E#*F#3 sala de magatzem 3,000 17,000 51,000

C#*D#*E#*F#4 sala grup electrogen 3,000 22,000 66,000

C#*D#*E#*F#5 vestuari 3,000 18,000 54,000

C#*D#*E#*F#6 emergència 3,000 41,000 123,000

7 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q3)

C#*D#*E#*F#8 sala de quadres elèctrics 3,000 8,000 24,000

C#*D#*E#*F#9 sala de control i deshidratació 3,000 10,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 384,000

m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x4 mm2, muntat en canalització10 EG327403

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q3)

C#*D#*E#*F#2 presa de corrent monofàsica 1 3,000 48,000 144,000

C#*D#*E#*F#3 presa de corrent monofàsica 2 3,000 48,000 144,000

4 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q2)

C#*D#*E#*F#5 sala de pretractament 3,000 52,000 156,000

TOTAL AMIDAMENT 444,000

m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en canalització11 EG327503

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q1)

C#*D#*E#*F#2 preses de corrent monofàsica 1 3,000 24,000 72,000

C#*D#*E#*F#3 preses de corrent monofàsica 2 3,000 18,000 54,000

4 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q2)

C#*D#*E#*F#5 sala de pretractament 3,000 52,000 156,000

C#*D#*E#*F#6 preses de corrent trifàsica edifici 1 5,000 92,000 460,000

C#*D#*E#*F#7 preses de corrent trifàsica edifici 2 5,000 92,000 460,000

8 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q3)

C#*D#*E#*F#9 sala d'aireació i desodorització 3,000 30,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 1.292,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

12 GG31470V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS (Q2)

C#*D#*E#*F#2 línia d'alimentació Q2 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de 600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

13 GG2D0400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#2 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports i
material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

14 GG2C1602

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 66,000 66,000

C#*D#*E#*F#2 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 94,000

m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16 i muntat superficialment, inclòs transport a obra, material
auxiliar i de fixació necessari

15 GG241402

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 33,000 33,000

C#*D#*E#*F#3 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#5 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#6 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment, inclòs transport a obra, material
auxiliar i de fixació necessari

16 GG241502

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#2 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 87,000

m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

17 GG22U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#5 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#7 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#8 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#9 18,000 18,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 125

C#*D#*E#*F#10 41,000 41,000

C#*D#*E#*F#11 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#12 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#13 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 327,000

m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

18 GG22U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#2 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 92,000 92,000

C#*D#*E#*F#5 92,000 92,000

C#*D#*E#*F#6 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#8 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#9 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 376,000

m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

19 GG22U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 52,000 52,000

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 107,000 107,000

C#*D#*E#*F#5 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#6 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#7 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 423,000

m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

20 GG22U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 105,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

21 GG22U025
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 126

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#2 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#3 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#4 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

22 GG22U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enllumenat exterior 223,000 223,000

C#*D#*E#*F#2 linia de CT a QGD 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 273,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 8x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

23 GG31480V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 EQUIPS PROTECCIÓ I
COMANDAMENT

2 ARRIBADA D'AIGUA BRUTA

C#*D#*E#*F#3 grup motobomba aigua bruta 66,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

24 GG31428V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 EQUIPS PROTECCIÓ I
COMANDAMENT

2 ARRIBADA D'AIGUA BRUTA

C#*D#*E#*F#3 grup motobomba aigua bruta. Variador 33,000 33,000

4 PRETRACTAMENT

C#*D#*E#*F#5 tamís sòlids 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#6 ventilador extractor. Sala soplants 66,000 66,000

7 TRACTAMENT BIOLÒGIC

C#*D#*E#*F#8 grup motobomba buidat reactor 120,000 120,000

C#*D#*E#*F#9 grup motobomba recirculació fangs 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#10 grup motobomba recirculació fangs.
Variador

75,000 75,000

C#*D#*E#*F#11 grup motobomba fangs excès 160,000 160,000

C#*D#*E#*F#12 grup motobomba greixos 105,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 664,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 127

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari25 GG3809U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 línia 1 (columnes) 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#3 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#4 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#5 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#6 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#7 19,500 19,500

C#*D#*E#*F#8 línia 1.1 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#9 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#10 línia 1.2 29,500 29,500

TOTAL AMIDAMENT 220,500

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

26 GG31BGDV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LINIA CT A QUADRE GENERAL 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

27 GG311D0V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LINIA GRUP ELECT. A QUADRE
GENERAL

4,000 120,000 480,000

TOTAL AMIDAMENT 480,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

28 GG31B87V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LINIA ALIMENT. A Q. ENLLUMENAT 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

29 GG311B0V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LINIA A BATERIA CONDENSADORS 3,000 10,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 128

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUESSUBOBRA 07
ENLLUMENAT INTERIORCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

1 GG402010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona explotació, control i serveis 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 zona deshidratació de fangs 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 sala control deshidratació 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 sala quadres elèctrics 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
embotit, muntada superficialment al sostre

2 GG402012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona explotació, control i serveis 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de mercuri a pressió alta de 250 W de xapa
d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, suspesa 

3 GG402014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona pretractament 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 sala d'aireació i desodorització 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a
màxim, muntada superficialment a la paret

4 GG402016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona explotació, control i serveis 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 zona pretractament 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 sala d'aireació i desodorització 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 zona deshidratació de fangs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 sala control deshidratació 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 sala quadres elèctrics 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 129

u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment

5 GG402018

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona explotació, control i serveis 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 sala control deshidratació 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 sala quadres elèctrics 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col·locada

6 GG402024

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona explotació, control i serveis 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 sala d'aireació i desodorització 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 zona deshidratació de fangs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 sala control deshidratació 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 sala quadres elèctrics 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

7 GG402026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona explotació, control i serveis 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 zona pretractament 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 sala d'aireació i desodorització 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 zona deshidratació de fangs 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 sala control deshidratació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col·locada

8 GG402022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona explotació, control i serveis 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 zona pretractament 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment9 GG402028
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 130

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona explotació, control i serveis 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 zona pretractament 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 zona deshidratació de fangs 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment10 GG402030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona pretractament 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 sala d'aireació i desodorització 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUESSUBOBRA 07
ENLLUMENAT EXTERIORCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases, completament acabat

1 GG381060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 línia 1 (columnes) 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#2 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#3 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#4 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#5 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#6 19,500 19,500

C#*D#*E#*F#7 línia 1.1 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#8 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#9 línia 1.2 29,500 29,500

10 -

C#*D#*E#*F#11 línia 2 (projectors) 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#12 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#13 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 240,500

m Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada, inclosa excavació, formigó, tub de polietilè i reblert compactat de
rases, completament acabat

2 GG381062

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 línia 1 (columnes) 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#2 línia 2 (projectors) 18,000 18,000
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 131

TOTAL AMIDAMENT 33,500

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari3 GG3809U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 línia 1 (columnes) 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#2 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#3 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#4 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#5 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#6 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#7 19,500 19,500

C#*D#*E#*F#8 línia 1.1 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#9 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#10 línia 1.2 29,500 29,500

11 -

C#*D#*E#*F#12 línia 2 (projectors) 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#13 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#14 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#15 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#16 cablejat a projectors edifici 4,000 10,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 314,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

4 GG31250V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 línia 1 (columnes) 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#2 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#3 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#4 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#5 20,500 20,500

C#*D#*E#*F#6 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#7 19,500 19,500

C#*D#*E#*F#8 línia 1.1 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#9 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#10 línia 1.2 29,500 29,500

11 -

C#*D#*E#*F#12 línia 2 (projectors) 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#13 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#14 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#15 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#16 cablejat a projectors edifici 4,000 10,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 314,000

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

AMIDAMENTS Pàg.: 132

u Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb lluminària de policarbonat, amb xapa d'alumini, portaglobus de fosa
injectada d'alumini, lames deflectores de xapa d'alumini pintats en color blanc, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta, de potència 150 W, col.locat sobre dau de formigó

5 GG110045

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de
forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al suport

6 GG110050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 projector en edifici 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO
o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

7 GG150005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació,
replè, encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de polipropilè.

8 GDK2N060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 exteriors edifici (enllumenat) 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUESSUBOBRA 07
XARXA DE TERRESCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o similar
- Radi de acció: 100 m
- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m
- Cap ionizante no radioactiva
-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70 mm2 fins i tot sistema de presa de terra format per dos
elèctrodes d'acer inoxidable de 2 m. de longitud amb arquetes
- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de cable i elements de connexió

1 GNEP0110

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment, degudament muntat i conexionat, emprant conductor de
coure nu de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m

2 GG112016

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 133

m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques

3 GG381000

AMIDAMENT DIRECTE 132,000

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari4 GG3809U2

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

u Soldadura aluminotèrmica cable-cable
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2

5 GG113000

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

6 GG3A0102

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a terra7 GG3A0104

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
ALTRESSUBOBRA 08
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01
ALTRESSUBOBRA 08
IMPREVISTOSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits durant l'execució de les obres.1 XPA800IV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BOTARELLOBRA 01

Euro
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ALTRESSUBOBRA 08
VARISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre per al transport i tasques auxiliars necessàries dels fangs de la depuradora existent a
la projectada. Inclosos materials, equips, maquinària, neteja d'elements i ma d'obra necessària.

1 XAI00010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal, reactius i manteniment de l'EDAR durant el període de
proves de les instal·lacions.  

2 XAI00025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa legalització de totes les instal·lacions de l'EDAR. Incloent la redacció
i tramitació de tots els projectes i documentació necessàries (elèctrics, reactius, equips de pressió, etc.)

3 XAI00030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar pel desviament provisional de les aigües residuals de la depuradora existent al nou col·lector
d'arribada a l'EDAR projectada, durant l'enderroc de la troneta existent i la construcció del nou pou de sortida cap al
sobreeixidor projectat, incloent tots els treballs  i elements necessaris

4 XPA8U008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar per les mesures correctores d'Impacte Ambiental, en base a l'Annex nº 21 Analisi Mediambiental.5 XPA8U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€47,96m2E5251010 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 25 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs peça remat
cumbrera i perfils tipus omega de subjecció.

P- 1

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€55,25m2E5251030 Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat sandwich tipus ISOTAP 1000, amb
material auxiliar de col·locació.

P- 2

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€38,21mE5251032 Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

P- 3

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€44,71mE5251036 Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 1,0 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 4

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€16,77m2E61A331D Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x10 cm,
per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 5

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€20,54m2E61A551D Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x15 cm amb
doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 6

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€25,89m2E61A991D Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb
doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 7

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€18,25mE61ZU10N Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locacióP- 8
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€21,25mE61ZU12N Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial de 20 x 5 cm, assegut amb morter de
ciment 1:6 polit i abrillantat, amb goteró 

P- 9

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€105,00uE700100N Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia instal·lat P- 10
(CENT CINC EUROS)

€201,00uE700102N Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb dipòsit de descàrrega baix, inclós
mecanisme i seient instal·lat 

P- 11

(DOS-CENTS UN EUROS)

€170,45uE700104N Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada blanca, instal·lada, inclós griferia P- 12
(CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€575,00uE700106N Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres, portarrotllos, penjarobes, miralls, banc,
etc, col·locats

      

P- 13

(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

€2.097,00uE700108N Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als diversos aparells sanitaris en tub d'acer
galvanitzat, fins i tot calentador elèctric d'aigua de 1000 litres de capacitat, totalment instal·lat

      

P- 14

(DOS MIL NORANTA-SET EUROS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.650,00uE700110N Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants en pvc fins connectar amb el
col·lector de desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars necessaris totalment
instal·lat 

P- 15

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

€1.850,00uE700114N Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris, totalment instal·lat P- 16
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

€1.750,00uE700116N Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment instal·lat P- 17
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

€18,52m2E81116E0 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 18

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€23,70m2E81134E2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 19

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€22,31m2E81136E2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 20

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€23,87m2E81137E2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 21

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€14,17m2E82124JV Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica fina de color
marró de 28x14 cm, col.locada amb morter adhesiu

P- 22

(CATORZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€7,79m2E8989C40 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda,
i dues d'acabat

P- 23

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€9,00m2E898AC40 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

P- 24

(NOU EUROS)

€26,39m2E902100N Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal

P- 25

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€0,69mEG327203 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x1,5 mm2, muntat en
canalització

P- 26

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€0,89mEG327303 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x2,5 mm2, muntat en
canalització

P- 27

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€1,15mEG327403 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x4 mm2, muntat en
canalització

P- 28

(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€1,76mEG327503 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en
canalització

P- 29

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€11.996,20uEGJ14111 Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i ecexució compacta, per a centre de
transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 vianants
i 1 trasformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per
a 1 transformador de 1000 kVA de potència.

P- 30

(ONZE MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€52,28m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 31

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€134,57uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 32

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€4,58m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 33

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€6,77m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant
voladura i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 34

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€7,30m3G222A102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 35

(SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€0,74m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 36

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€5,38m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 37

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€4,40m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 38

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€7,96m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 39

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€34,59m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 40

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€26,33m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

P- 41

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€0,84m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 42

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€31,38m3G3J2U085 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 43

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€76,25m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

P- 44

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€25,43m2G3Z1U050 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa
d'acabat de morter i una capa de pintura de recobriment

P- 45

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€2,94kgG440U040 Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de
les zones de soldadures

P- 46

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€97,59m3G450A305 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

P- 47

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€96,50m3G450A306 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 48

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€107,26m3G450A307 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

P- 49

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€106,24m3G450A308 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 50

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€97,50m3G450A332 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 51

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€93,65m3G45LR2B1 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe
d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 52

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€1,10kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 53
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

€5,07mG4D01085 Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente instal.lada.P- 54
(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

€34,74m2G4D0U005 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures de base rectilínia d'alçària fins
a 3 metres

P- 55

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€31,57m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontalP- 56
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€24,69m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 57
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€28,56m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalP- 58
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€41,31m2G4D0U021 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, verticalP- 59
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€49,34m2G4D0U026 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, verticalP- 60
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€10,05m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 61
(DEU EUROS AMB CINC CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€49,84m2G4E2R02N Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190 mm,
R-6 de morter de ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat amb
acer b 500 s en barres corrugades

P- 62

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€50,54m2G4E3R020 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment de 40x20x20 cm, d'una cara vista i
una cara per a revestir, col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats amb
formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

P- 63

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€50,54m2G4E3R02N Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190 mm,
R-6 de morter de ciment gris d'una cara vista i una cara per a revestir, de categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats amb
formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

P- 64

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€1.473,85uG4L1U02N Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de pendent per una càrrega màxima de 750
kg/m i una longitud de 11m, inclòs p.p. d'elements de fixació, transport i col·locació

P- 65

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€30,53mG4L1U04N Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó de 6,50 m de longitud, amb separació
de 1,50 m entre recolçaments de placa coberta, amb p.p. d'elements de fixació, inclòs transport i
col·locació

P- 66

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€200,66mG4L1U50N Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de longitud, per a pont grua de 6,3 t, totalment
col·locada 

P- 67

(DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€155,15uG4L1U55N Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada P- 68
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€1.470,96uG4L1U60N Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 7,40 m d'altura lliure,
totalment col·locats 

P- 69

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€1.102,00uG4L1U61N Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 5,90 m d'altura lliure,
totalment col·locats 

P- 70

(MIL  CENT DOS EUROS)

€10,00mG4Z9U01N Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similarP- 71
(DEU EUROS)

€35,00m2G4Z9U03N Subministrament i col·locació de plaques alleugerades prefabricat in situ de formigó armat amb àrid
fi de 12 cm de gruix de 0,48 x 0,99 cm, amb perforacions de D16 mm.

P- 72

(TRENTA-CINC EUROS)

€11,35m2G614R120 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm, per a revestir, col.locat amb
morter mixt 1:2:10

P- 73

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€178,12m3G6251005 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment Portland i sorra de riu en formació de
parets verticals de qualsevol gruix, inclòs subministrament del material i la seva execució. 

P- 74

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€274,50uG62A1010 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de 1,50
x 2,50 m.

P- 75

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€225,00uG62A1011 Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per accés personal de 1,00 x
2,50 m.

P- 76

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
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€372,00uG62A1012 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de 2,00
x 2,50 m.

P- 77

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS)

€760,00uG62A1022 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria i
equips de 3,00 x 4,00 m.

P- 78

(SET-CENTS SEIXANTA EUROS)

€1.075,00uG62A1024 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria i
equips de 4,00 x 4,00 m.

P- 79

(MIL SETANTA-CINC EUROS)

€255,00m2G62B1010 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i premsat, incolor, col·locat amb
morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 80

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

€105,90m2G630100N Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i seguretat, pintada i col·locadaP- 81
(CENT CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€1.159,81uG6A1N040 Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de mamparas metal·liques tipus Sandwich,
incloent-hi p.p. de marc, guies i ancoratges per extracció.

P- 82

(MIL  CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€17,05m2G7C1100N Fibra de vidre per a insonorització en sala desodoritzacióP- 83
(DISSET EUROS AMB CINC CENTIMS)

€15,00mG7J1U051 Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima
plana, de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

P- 84

(QUINZE EUROS)

€28,78mG7J1U304 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

P- 85

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€8,57m2G7J2U020 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

P- 86

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€3,92mG7J5U030 Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent
amb pistola manual

P- 87

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€86,00m3G887U010 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 88

(VUITANTA-SIS EUROS)

€31,00mG887U015 Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per anivellació coronació en murs decantadorsP- 89
(TRENTA-UN EUROS)

€7,12m2G898U110 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabatP- 90
(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€19,48m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 91
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€14,46mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 92

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€20,02mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 93

(VINT EUROS AMB DOS CENTIMS)
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€29,08m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

P- 94

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€104,50m3G9GA0022 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 95

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€59,24mGAR1U055 Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m d'alçària sobre muret, formada per sabata
correguda de 0.45 x 0.45 m de formigó HM 20 i muret de 40 cm d'alçada amb blocs de formigó de
20 cm, amb malla d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5
mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a
màxim, incloent excavació, tensors, tornapuntes i material auxiliar

P- 96

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€835,00uGAR2100N Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de 2,40x2 m, amb bastidor de tub de 80x50
mm i malla d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de
60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport
de 30x30 cm amb formigó ha-25

P- 97

(VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

€78,54mGB12U010 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de
60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada

P- 98

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€95,25mGB12U020 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de
90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

P- 99

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€82,52m2GB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer
i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 100

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€86,69m2GB32U060 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons
de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5
m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 101

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€245,82uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols

P- 102

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€268,54mGD5KU010 Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó
HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols

P- 103

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€330,61uGDK2N058 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 104

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€280,78uGDK2N060 Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb,
incloent.hi excavació, replè, encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de polipropilè.

P- 105

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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€192,33m2GDKZR010 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca,
ancoratges i pintures de protecció.

P- 106

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€175,00m2GDKZR015 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en arqueta de presentació, inclòs elements
de fixació

P- 107

(CENT SETANTA-CINC EUROS)

€53,89uGG110030 Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 60x60x60, inclos el
transport i muntatge a obra. 

P- 108

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€31,68uGG110040 Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 40x40x40, inclos el
transport i muntatge a obra.

P- 109

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€1.398,43uGG110045 Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb lluminària de policarbonat, amb xapa d'alumini,
portaglobus de fosa injectada d'alumini, lames deflectores de xapa d'alumini pintats en color blanc,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta, de potència 150 W, col.locat sobre dau de formigó

P- 110

(MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€476,32uGG110050 Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al suport

P- 111

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€2.600,67uGG112010 Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb les
següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

P- 112

(DOS MIL SIS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€6.386,49uGG112012 Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament muntats i conexionats els aparells i materials
adequats, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm 
S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres transformadors d'intensitat per a la
mesurament de la energia elèctrica cunsumida 
S'inclou el muntatge i connexió 

P- 113

(SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€5.006,78uGG112014 Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb les
següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

P- 114

(CINC MIL SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€2.534,29uGG112016 Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment, degudament muntat i conexionat,
emprant conductor de coure nu de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat de
14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m

P- 115

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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€679,10uGG112018 Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o neutre del transformador. Instal·lació
exterior realitzada amb coure aïtllat, degudament muntada i conexionada.
Característiques:
- geometria: piques alineades 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 2
- longitud de piques: 2 m
- distància entre piques: 3,00 m

P- 116

(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

€462,92uGG112020 Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de posada a terra de protecció en l'edifici de
transformació, amb el conductor de coure nu, engrapat a la paret i connectat als equips de MT i
altre aparamenta de l'edifici, així com una caixa general de terra de protecció segons les normes de
la companyia subministradora

P- 117

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€6.242,69uGG112022 Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert integral:
- Potència: 250 KVA
- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%
- Tensió secundària: 3*400-230 V
- connexió: triangle - estrella

P- 118

(SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€964,06uGG112024 Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30 KV AL, de secció 150 mm2, del tipus 24
terminacions elastimold, en un extremo con difusor i model OTK. En l'altre extrem són del tipus
enchufable recta i model K152

P- 119

(NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

€632,15uGG112026 Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de 1x240 mm2 (etilè-propileno) sense
armadura, i tots els accessoris per la conexió, formats per un grup de cables en la quantitat 1 fase +
1xnmeitrp. De 2,50 m de longitud

P- 120

(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€2.108,77uGG112028 Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:
- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV pols amb bloc de relés magnetotèrmics,
tipus Compact NS400 de Merlin Guerin o equivalent, de característiques:
- In = 400A
- Icc = 25 kA. NE
- 4 fusibles de 400 A

P- 121

(DOS MIL  CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€2.813,57uGG112030 Armari mesura format per:
- Armari mural IP-55
- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a mesura de energia activa-reactiva
multitarifa i maxímetre (3   trafos 100/5, classe 0,5)
- Registrador electrònic i regleta de verificació

P- 122

(DOS MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€331,91uGG112032 Protecció metàl·lica per a defensa del transformadorP- 123
(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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€447,69uGG112034 Enllumenat normal i d'emergència format per:
Interruptor diferencial
- Tipus 2x25A-30mA
Interruptors magnetotèrmics:
- Quantitat: 2 u
- Tipus I+N de 10A
Pantalles fluorescents estanques
- Quantitat: 1 u
- Tubs: 1x36 W
Aparells autònoms d'emergència 
- Quantitat 1 u
Tipus: IP66-170 Lm
Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors HO7V-K

P- 124

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€546,99uGG112036 Equip de seguretat i maniobra compost per:
banqueta aïllant
parell de guants d'amiant
extintor d'eficàcia 89b
una palanca d'accionament 
armari de primers auxilis

P- 125

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€475,00uGG112038 Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o similar, per a xarxes polucionades, per
a instal·lació de compensació del transformador. De potència 10 kVAr amb disyuntor MG, en cofret
IP31 de dimensions 240x340x270 mm.

P- 126

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

€14,83uGG113000 Soldadura aluminotèrmica cable-cable
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2

P- 127

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€642,15uGG122D02 Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de
dimensions 360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 25 A - 10 KA, amb protecció diferencial de
30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
 6 ud I+N de 10 A
 2 ud I+N de 25 A

P- 128

(SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€1.037,89uGG122D03 Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de
dimensions 360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A - 10 KA, amb protecció diferencial de
30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
1 ud I+N de 10 A
2 ud I+N de 16 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud III+N de 10 A
2 ud III+N de 20 A

P- 129

(MIL TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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€581,63uGG122D04 Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de
dimensions 360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A - 10 KA, amb protecció diferencial de
30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
4 ud I+N de 10 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud I+N de 16 A

P- 130

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€26.025,00PAGG125000 Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT (25KV) a nova ET incloent·hi
connexionat a línia existent, dues torres metàl·liques, cablejat, transformació a soterrada i conexió
a ET, tot inclòs

P- 131

(VINT-I-SIS MIL VINT-I-CINC EUROS)

€10,94uGG150005 Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus
CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

P- 132

(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€3,05mGG22U005 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 133

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

€3,53mGG22U010 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 134

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€4,23mGG22U015 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 135

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€4,86mGG22U020 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 136

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€5,62mGG22U025 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 137

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€7,00mGG22U030 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 138

(SET EUROS)

€5,28mGG241402 Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16 i muntat superficialment, inclòs
transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari

P- 139

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€6,60mGG241502 Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment, inclòs
transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari

P- 140

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€22,50mGG2C1602 Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

P- 141

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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€46,48mGG2D0400 Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de 600x30 mm, model BP marca CIMEL o
equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge
superficial

P- 142

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€7,06mGG311B0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 143

(SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

€11,25mGG311D0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 144

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€1,76mGG31220V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 145

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€3,10mGG31250V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 146

(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

€2,50mGG31428V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 147

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€2,69mGG31430V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 148

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€3,54mGG31440V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 149

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€4,28mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 150

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€4,50mGG31452V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 151

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€4,10mGG31454V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 152

(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

€3,10mGG31456V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 153

(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

€7,34mGG31470V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 154

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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€8,50mGG31480V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 8x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 155

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€7,80mGG31B87V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 156

(SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€162,88mGG31BGDV Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 157

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€6,73mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

P- 158

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€16,03mGG381000 Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada,
inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures
aluminotèrmiques

P- 159

(SETZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

€10,05mGG381060 Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases, completament acabat

P- 160

(DEU EUROS AMB CINC CENTIMS)

€22,75mGG381062 Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada, inclosa excavació, formigó, tub de
polietilè i reblert compactat de rases, completament acabat

P- 161

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€23,52mGG3A0102 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 162

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€100,00uGG3A0104 Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a terraP- 163
(CENT EUROS)

€64,59uGG402010 Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

P- 164

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€44,44uGG402012 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

P- 165

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€125,80uGG402014 Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de mercuri a pressió alta
de 250 W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, suspesa 

P- 166

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€112,45uGG402016 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2
h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

P- 167

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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€12,30uGG402018 Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

P- 168

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€15,47uGG402022 Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

P- 169

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€13,86uGG402024 Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

P- 170

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€17,78uGG402026 Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

P- 171

(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€12,04uGG402028 Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, muntat
superficialment

P- 172

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€12,75uGG402030 Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, muntat
superficialment

P- 173

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€2.404,41uGHA1PEC6 Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de  1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min
Elevació 3 m 

P- 174

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€181,72UGJS11010 Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal.lació, muntatge
amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs completament
acabat.

P- 175

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€41,47UGJS11012 Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segons s'indica en els plànols, inclou
subministrament, col.locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter,
i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 176

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€90,00uGJS11030 Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua potable, inclòs armari i p.p. d'obra civil
necessària

P- 177

(NORANTA EUROS)

€607,00uGJS11032 Formació de centre de control per a xarxa de reg, amb els següents elements:
- 1 regulador de pressió 1-1/2
- 2 manómetre de glicerina
- 1 vàlvula de bola de llautó 1-1/2
- 1 Electrovàlvula 1-1/2

P- 178

(SIS-CENTS SET EUROS)
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€15.277,00uGNEC0005 Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP 54 amb porta transparent de dimensions
aproximades 2200 x 1000 x 600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració adequada per 96ED / 96SD / 16EA / 8SA,
compost per els següents elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar
- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar
- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació gàlvanica
- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació gàlvanica
- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació gàlvanica
- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació gàlvanica
- 4 con·nectors frontals 392
- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida
Incloent-hi subministrament del material i muntatge.

P- 179

(QUINZE MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS)

€3.524,83uGNEC0020 Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D 352 (3,2 GHz, 533MHz FSB, 512 KB
SLC) / 120GB SATA HDD, muntatge intern / 512 MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256 MB), resta de
característiques segons ETG.

P- 180

(TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€416,99uGNEC0025 Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per a equips de control informatic.P- 181
(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€6.284,30uGNEC0030 Software Scada Siemens o similar:
- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P
- Programació de l'aplicació
- Enginyeria, documentació i posada en marxa

P- 182

(SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€1.192,40uGNEC0035 Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb connector Siemens o similarP- 183
(MIL  CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€1.109,27uGNEC0040 Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000 VA, 230 V, formada per rectificador,
contactor estàtic, by-pass i bateria d'acumuladors per autonomia  de 10 minuts

P- 184

(MIL  CENT NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€1.500,00uGNEC0045 Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA. Inclòs connexionat i pp cablejat i
accessoris

P- 185

(MIL CINC-CENTS EUROS)

€293,90uGNEM0005 Graella formada per canonada de PVC DN 80, per distribucción d'aire a dessorador, amb 8 unitats.
de difusors de bombolla gruixudes, marca EIMCO o similar, amb vàlvules de bola de tancament.

P- 186

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€101,08uGNEM0025 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 80 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 187

(CENT UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€74,12uGNEM0099 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 65 
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 188

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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€86,25uGNEM0101 Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

P- 189

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€325,57uGNEM0102 Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant  

P- 190

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€228,00uGNEM0104 Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent vàlvules de bola, unions i
accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec. 

P- 191

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

€9.275,80uGNEM0105 Transportador compactador de cargol sense fi de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Disposició: horitzontal
- Material a transportar: residus agiua bruta
- Capacitat: 1,50 m3/h
- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m
- Longitud transportador: 5 m.
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat:  33  rpm
- Tremuja de descàrrega de 1,30 m
Materials:
- Canal: acer A 410b
- Hèlix: acer A 410b
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 kW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segun standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

P- 192

(NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€162,29uGNEM0106 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 193

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€251,08uGNEM0108 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 194

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€222,33uGNEM0117 Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en un extrem i placa
d'estanqueïtat, de les següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

P- 195

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€20.029,33uGNEM0195 Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids gruixos, de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Tipus: vertical
Dimensions del canal:
- Ample: 0,40 m.
- Alçada: 1,00 m.
Reixa estatica:
- Tipus: recta
- Inclinació vertical: 75 graus
- Separació entre barrots: 20 mm.
- Ample  de pletines: 12 mm
Bastidor:
- Tipus: monobloc
Materials:
- Reixa: acer inoxidable AISI 304
- Pinta: acer inoxidable AISI 304
- Bastidor: acer inoxidable AISI 304
Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Automatismes:
- Llimitador de par
- Temporizador i presió diferencial
Acabat:
- Segons Esp. Tec.

P- 196

(VINT MIL VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€548,26uGNEM0305 Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 800 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

P- 197

(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 18

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€9.117,50uGNEM0315 Tamís rotatiu de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.
- Caball: 67.92 m3/h
- Forma del tamís: cilíndrica
- Llum de pas: 1,5 mm.
Materials:
- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L
- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L
Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp. Tec)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 9 rpm
Acabat: 
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

P- 198

(NOU MIL  CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€16.725,00uGNEM0316 Pont grua birrail de les següents característiques:
- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar
- Capacitat de càrrega: 6000 kg
- Velocitat d'elevació: 3 m/min
- Velocitat de translació del carro: 20 m/min
- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials
- Tambor: tub d'acer semi dur laminat
Accionament: motoreductor  elèctrics
- Tipus: monoboc
- Potencia: motor  elevació 4,5 kW
- Potencia: motor translació carro 0,45 kW
- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:
- Segons estàndards del fabricant 
Inclòs subministre del material, muntatge i proves de funcionament. 

P- 199

(SETZE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

€309,40uGNEM0405 Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de les
vàlvules pneumàtiques, fins i tot vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per
comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - falques: coure recuit 

P- 200

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€1.399,00uGNEM0505 Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

P- 201

(MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.796,85uGNEM0536 Grup moto- bomba centrífuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució. submergible
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombejar: fangs excés
- Cabal : 5.5 m3/h
- Alçada manomètrica: 8 mca
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas sòlids: 60 mm
- Rendiment: 31%
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric 
- Potencia 3 KW
- Velocitat: 1450 rpm
- Aïllament: classe F
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Téc.

P- 202

(MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€2.431,35uGNEM0542 Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua bruta 
- Cabal: 34 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 8 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 41,1% 
- Tipus de tancament: doble mecanic 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fonería GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 3 kW. 
- Velocitat: 1.400 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 203

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€610,15uGNEM0545 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes buidats 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 204

(SIS-CENTS DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 20

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€9.157,50uGNEM0605 Classificador rentador de sorres de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASSA o similar 
- Model: CT15/15 
- Tipus: Cargol sense fi 
- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h 
- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 kW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 205

(NOU MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€12.068,31uGNEM0810 Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de greixos i flotants, de les següents
característiques: 
  - Marca: FILTRAMASSA o equivalent 
  - Per a un cabal de 10 m3 / h
  - Longitud del tanc: 2430 mm
  - Amplada del tanc: 1000 mm
  - Alçada total: 2190 mm
Materials: 
  - Xassís: acer inoxidable AISI 304 
  - Eix: acer inox. AISI 304 
  - Rascadors: 4 ud 
Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc) 
  - Tipus: monobloc 
  - Potència: 0,18 KW 
  - Velocitat de sortida: 2,7 rpm 
Acabat: 
  - Segons estàndard de fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tèc)

P- 206

(DOTZE MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€244,23uGNEM1007 Ventilador extractor helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: CASALS o similar 
- Cabal màxim:1500 m3 / h. 
- Velocitat: 2.860 rpm 
- Potència absorbida: 200 W 
- Nivell sonor: 76 dB (A) 
Materials: 
- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre 
- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre 
Accionament: motor elèctric segons ETG
- Potència: 200 W 
- Execució: IP 65 
Accessoris: 
- Obturador tipus persiana 
- Reixeta de protecció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant

P- 207

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€184,30uGNEM1120 Electrovàlvula per a reg a 24 V, amb arqueta en PVC de 0,20 x 0,20 x 0,30 mP- 208
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€38,59uGNEM1122 Brida plana per soldar 
- DN 65 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

P- 209

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€52,93uGNEM1124 Brida plana per soldar 
- DN 100 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

P- 210

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€309,40uGNEM1405 Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de les
vàlvules pneumàtiques, inclosa vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per
comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - Falques: coure recuit

P- 211

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€20,44uGNEM1506 Vàlvula de bola de les següents característiques:
- Marca: CH o similar
- DN 50   
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Accionament: manual per clau
- Material: PVC
(Resta de caracteriístiques segons Esp. Tec)

P- 212

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€1.440,99uGNEM2006 Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: SEEPEX o equivalent
- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%
- Densitat: 1 kg/dm3 
- Cabal: 40-250 l / h 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a 
- Velocitat de la bomba: 42-261pm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: empaquetadura 
- Pas de sòlids: 1 mm 
Materials: 
- Cos: fosa GG 25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29 
- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat 
Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 KW 
- Velocitat de sortida: 1380 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 213

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.067,85uGNEM2007 Grup motobomba dosificadora de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Tipus: membrana 
- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial 
- Cabal màxim: 5  l / h. 
- Pressió màxima: 12 kg/cm2 
- Cadència: 144 gpm 
Materials: 
- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE 
- Caixa de vàlvules: polipropilè 
- Membrana: Vitón 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 120 W 
- Velocitat: 1.500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec

P- 214

(MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€2.348,60uGNEM2040 Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: SEEPEX o similar 
- Fluid a bombar: fangs espessits al 5% 
- Cabal: 1 a 4 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: c. silici 
Materials: 
- Cos: fosa GG-25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom dur 250 micres 
- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088 
- Estartor: NBR perbunan 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec  
- Tipus: monobloc 
- Potència: 1,5 KW 
- Velocitat de sortida: 1400 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

P- 215

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€1.852,20uGNEM2050 Grup de pressió de les següents característiques: 
- Marca: Ercole MARELLI o similar 
- Fluid a bombar: aigua tractada
- Cabal: 5 m3 / h. 
- Pressió: 70 m.c.a. 
Format per: 
- Dues bombes multicel verticals (1 en reserva) 
. Cabal unitari: 5 m3 / h. 
. Pressió: 70 m.c.a. 
. Tancament: mecànic
. Construccio: cos en fosa i rodet de Noryl 
. Accionament: motor elèctric segons Esp Tec, de potència 2,25 KW a 3.000 rpm 
- Un dipòsit de membrana recergable de 300 litres timbratge a 8 kg/cm2 
- Dos presostats regulats de 5 a 7 kg/cm2 
- Un manòmetre de 0-16 kg/cm2 
- Un quadre elèctric 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 216

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€49,15uGNEM2102 Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 217

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€65,01uGNEM2105 Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

P- 218

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

€1.796,85uGNEM2530 Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: fangs recirculat 
- Cabal: 21 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3,5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 42,5% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 1,3 kW. 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 219

(MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€2.431,35udGNEM2535 Grup motobomba centrífuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts 
- Cabal: 15 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vòrtex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 31,2% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc 
- Potència: 3 kW 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 220

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€2.405,70uGNEM2550 Filtre d'anelles automàtic de les següents característiques: 
- Marca: HIDROGLOBAL o equivalent 
- Anells plàstics ranurats de 130 micres 
- Connexió: 2'' 
- Cabal màxim: 25 m3 / h 
- Amb manòmetre, col.lector 
- Pressió màxima: 10 kg 
- Programador alimentació 220V - 50 Hz

P- 221

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€1.796,85uGNEM2567 Grup motobomba centrifuga de les següents Característiques: 
- Marca: ABS o equivalent 
- Execució: submergible 
- Instal lació: Fixa 
- Fluid un bomber: Greixos i flotants 
- Cabal: 3 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm. 
- Tipus d'impulsor: vòrtex d' 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 13,5% 
- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici 
Materials: 
- Carcassa: Fosa GG-25 
- Rodet: Fundició GG-25 
- Eix: acer inox. AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.  
- Potència: 1,9 KW 
- Velocitat: 1,450 rpm. 
- Aïllament: Classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia espàrrecs i d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons ESP. Tec )

P- 222

(MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.667,44uGNEM2710 Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: fins a 4 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

P- 223

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€2.184,53uGNEM2715 Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: 11 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

P- 224

(DOS MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€2.791,10uGNEM2716 Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 25/104 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm 
- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça 
- Eix: F-1250 
- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec  
- Potència: 3.7 / 4 kW 
- Velocitat: 1500/2895 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Maniguet elàstic 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 225

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€21.870,46uGNEM3027 Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de planta circular, de les següents
característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Tipus. rasquetes 
- Tracció: perifèrica
- Diàmetre del tanc: 8,20 m. 
- Alçada del líquid: 3,50 m. 
Pont: 
- Longitud: 4,60 m. 
- Ample útil: 0,80 m. 
Punt de gir: 
- Tipus: taula giratòria 
- Presa de corrent: anells fregants 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 2,00 m. 
- Alçada: 1,50 m. 
Braços escombrat de fons: 
- Tipus: radial 
- Quantitat: 3 
Sistema de neteja de canals i abocadors: 
- Tipus: raspall 
Recollida de flotants: 
- Tipus: caixa submergida 
Deflector i abocador 
Materials: 
- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501 
- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada 
- Barana: acer inoxidable 
- Escala d'accés 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat 
- Deflector i abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,25 KW 
- Velocitat de sortida: 10 rpm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 226

(VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€8.686,71uGNEM3511 Transportador de cargol sense fi de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Disposició: inclinació 10 graus 
- Material a transportar: fangs deshidratats 
- Capacitat: 2,5 m3 / dia 
- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x 0,60 m 
- Diàmetre hèlix: 200 mm 
- Velocitat: 33 rpm 
Materials: 
- Canal: acer inoxidable AISI 304 
- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12) 
- Eix: acer CK-45 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,75 KW 
- Velocitat de sortida: 1500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 227

(VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€3.512,70uGNEM3905 Electroagitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos 
- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m 
- Volum: 10 m3 
- Diàmetre de la hèlix: 200mm. 
- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m. 
- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg. 
Materials: 
- Cos: fosa gris 
- Helice: fosa gris 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2 kW
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 228

(TRES MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€8.869,00uGNEM3925 Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les següents característiques: 
- Marca: HIDROTARRACO o equivalent 
- Model: Polypack APS-MAX-700-SS 
- Cabal: 350 a 700 litres/h
L'equip està compost pels següents elements: 
a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments, construït en acer inox. AISI 304, dotat de
valvuleria, regulació i cabalimetre
b) Dosificador volumètric de polielectrolit 
- Tipus:DP-320-3L 
- Material: acer inox. AISI 304 
- Accionament: motorreductor de 0,25 KW 
c) Un electroagitador 
- Material: acer inox. AISI 316 
- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW 
d) Armari de control i automatisme 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 229

(VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS)

€15.320,31uGNEM3930 Agitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL 
- Forma de bassa: donut 
- Volum: 612 m3 
- Posició de treball: horitzontal submergit 
- Tipus d'amarratge: per suport fons canal 
- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm 
- Angle de l'hèlix: 8,3 º 
- Nombre d'àleps: 2 
- Velocitat: 42 rpm 
- Empenta: 1032 N 
- Pes: 150 kg 
- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques d'ancoratge i polipast manual 
Materials: 
- Eix: acer inox. AISI 420 
- Cos: GG25 
- Helice: fosa gris 
- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 2.00.00.02) 
- Tipus: monobloc 
- Protecció: IP-68 
- Potència: 1,4 KW 
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 230

(QUINZE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€3.402,00uGNEM4105 Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents característiques: 
- Marca: ECOTEC o equivalent 
- Servei. cobriment espessidor 
- Diàmetre del espessidor: 4,50 m 
- Gruix 5-6 mm 
- Construcció: per sectors 
Materials: 
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre 
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L 
- Unions elàstiques: neoprè 
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant 
- Interior: laminat sense pigmentació 
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)

P- 231

(TRES MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS)

€804,22uGNEM4113 Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes recirculació 
- Diàmetre principal: 80 mm. 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 232

(VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€1.107,22uGNEM4135 Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents característiques: 
- Diàmetre principal: DN 100 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 100 
- Pressió nominal: PN 6 
- Material: acer inoxidable AISI 316L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 233

(MIL  CENT SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€1.327,15uGNEM4140 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: Bombament pou de gruixos 
- Diàmetre principal: 150 mm 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 150
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 234

(MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€3.705,75uGNEM4235 Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques: 
- Marca: TECNIUM o equivalent
- Model: DPGSS-15 
- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric 
- Forma cilíndric vertical amb fons pla 
- Capacitat: 1500 l. 
- Diàmetre: 1200 mm. 
- Alçada cilíndrica: 1330 mm. 
- Alçada total: 1563 mm
- Gruixos: barrera química: 1,50 mm   
- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre
                               Coberta: 4,5 mm
                               Cilindri 3,5 mm 
                               Fons 3,5 mm
Equipat amb: 
- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega, descàrrega, ventilació i vessament 
- Indicador de nivell i contacte
- Buidat DN 50 mm
- Venteig DN 50 mm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 235

(TRES MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€325,55uGNEM4540 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida fangs del espessidor 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 1 de DN 80 
- Ramals de sortida: 3 de DN 80  
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 236

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€230,62uGNEM4550 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 237

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€235,93uGNEM4555 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 65 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 50 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 238

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€195,50uGNEM4604 Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- DN 80 
- Connexions: brides DIN 2.502 
- Accionament: neumàtic 
Materials: 
- Cos: fosa
- Maniguet: neoprè 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 239

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€34.933,53uGNEM5210 Pretractament compacte prefabricat per a tractament de aigües residuals de les següents
característiques:
 Marca: Filtramassa o similar 
 Model: PC
 Cabal màxim: 68 m3/h
 Dimensions exteriors: 5,50 x 1,10 x 1,72 m
Incloent els següents elements:
  - Cargol extractor de sorres
  - Extractor de greixos
  - By-Pass
Motors:
 - Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW
 - Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW
 - Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW
 - Tensió: 220/380 V 50 Hz
 - Protecció: IP 55
 - Aïllament: Classe F
Materials: 
  - Acer inox.AISI 304
(Resta de característiques segons Esp. Téc.) 

P- 240

(TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CENTIMS)

€258,00uGNEM5280 Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,40 m. 
- Alçada de forat: 0,40 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 241

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)

€26.372,00uGNEM5305 Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic prefabricat en acer, de les següents
característiques: 
- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent 
- Tipus: cap de comandament central 
- Diàmetre del tanc: 4,50 m 
- Alçada del líquid: 3,00 m 
Pont diametral: 
- Longitud: 5,50 m 
- Ample útil: 1,00 m 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 1,00 m 
- Alçada: 1,00 m 
Braços d'escombrat: 
- Disposició: radial 
- Quantitat: 2 
Abocador: 
Materials: 
- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501 
- Passarel: xapa estriada galvanitzada 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat 
- Abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,12 KW 
- Velocitat de sortida: 20 rpm 
Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

P- 242

(VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€559,72uGNEM5520 Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb
unions i accessoris: 
- Servei: impulsió bombes fangs en excés 
- DN 80 
- Longitud: 7 m 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 243

(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€663,00uGNEM5600 Programador electrònic per a regs de les següents característiques: 
- Marca: SAFE-RAIN o similar 
- Nombre d'estacions: una
- Durada del programa: indefinida fins a nova selecció 
- Amplada del programa: setmanal que es repeteix cíclicament 
- Selecció tipus programa: 2 regs amb temps variables per estació i programa o regs amb temps
iguals per estació i programa 
- Rellotge digital 
- Teclat per programar 
- Senyalització òptica 
- Dimensions: 17 x 17 x 7,5 cm. 

P- 244

(SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS)

€153,63uGNEM6202 Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les Següents
Característiques: 
- Servei: Dosificació de polielectrolit 
- Diàmetre: 25 mm
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

P- 245

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€611,50uGNEM6212 Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les següents característiques: 
- Servei: dosificació clorur fèrric 
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

P- 246

(SIS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€12.740,00uGNEM6550 Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular, construïts en polipropilè, per extracció
d'aire a desodoritzar de l'edifici de pretractament, deshidratació i espessiment de fangs fins a la
unitat de tractament, incloent reixetes d'entrada d'aire al recinte de desodorització. 
- Cabal màxim de captació: 7300 m3 / h 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant.

P- 247

(DOTZE MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€10.615,00uGNEM7103 Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents característiques: 
- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent 
- Capacitat de càrrega: 1600 Kg 
- Llum entre eixos de carrils: 6 m. 
- Velocitat d'elevació: 5 m / min. 
- Velocitat de translació del carro: 20 m / min. 
- Velocitat de translació del pont: 32 m / min. 
- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m. 
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè 

Materials: 
- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils 
- Aparell: acer forjat 
- Rodes: acer forjat 

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència motor elevació: 1,5 kW 
- Potència motor translació del carro: 0,30 KW 
- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW 

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 248

(DEU MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS)

€5.064,27uGNEM7120 Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 4800 rpm 
- Potència absorbida: 8,45 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça 
- Eix: acer CK
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 11 KW 
- Velocitat: 2.940 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 249

(CINC MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€18.026,13uGNEM7125 Graella de distribucción d'aire elevable formada per: 
- Marca: OMS-Saceda o equivalent 
- Mod: geo 100/304 
- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI 304, amb guies en acer galvanitzat, amb
sistema d'elevació manual. 
- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca Roeflex Roediger de 310 mm de
diàmetre per bombolla fina.
- Cabal unitari: 4,23 m3/h

P- 250

(DIVUIT MIL VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€181,13uGNEM7140 Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kgP- 251
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€45,61uGNEM7145 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 252

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€47.807,50uGNEM7210 Equip per extracció i tractament d'aire, format per: 

Etapa d'humidificació

    Grup Electroventilador: 
    . Marca: TECNIUM o equivalent 
    . Cabal d'aire: 7500 m3 / h. 
    . Pressió estàtica: 2.500 Pa 
    . Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm. 
    - Protecció: IP-55
   
  Torre de humidificació 
    - Marca: TECNIUM o equivalent
    - Tipus: Vertical 
    - Model: ELFKK-10 
    - Material barrera química: PVC 
    - Material separador de gotes: PVC 
    - Diàmetre: 1000 mm 
    - Alçada total: 4500 mm. 
    - Gruix: 8 mm 
    - Indicador de nivell
  
  Bomba centrífuga horitzontal
    - Cabal: 8 m3/h
    - Alçada manómetrica: 14 mca
    - Estanquitat eix: Tancament mecànic simple
    - Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm
    - Protecció: IP-55
    - Materials en contacte amb el fluit: polipropilè
      Acoblament al motor: directe 

Etapa tractament biològic

  Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)
  Graella de suport biomassa amb puntals
    - Material: polipropilè
    - Gruix: 60 mm
    - Resistència: 2000 Kg/m2
  Banda perifèrica d'estanquitat
  Biomassa
    -Tipus: orgànic
    - Composició : bruc 100%
    - Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550 Kg/m3
    - Alçada 1,5 m 
    -Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles
  Sistema de reg superficial
  Capa d'escorça de coco

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 253

(QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€5.805,60uGNEM7301 Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat amb sondes de senyalització
lumíniques i sonores dels següents gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a transmisió de dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant

P- 254

(CINC MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€85,98uGNEM7453 Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigenP- 255
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€120,98uGNEM7501 Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de niló i ancoratges.P- 256
(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€1.042,18uGNEM7553 Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4''P- 257
(MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€11,60kgGNEM8000 Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb
ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

P- 258

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€155,82uGNEM8001 Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents característiques: 
- Alçada: 600 mm. 
- Amplada: 1.200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  

P- 259

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€1.380,78uGNEM8007 Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o equivalent, compost per: 

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura PT-100 
- Transmissor de pH i temperatura 
- Sistema de neteja 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 260

(MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€1.843,05uGNEM8012 Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura d'oxigen dissolt en aigua de xarxa o aigua
residual 
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i
conductividad
- Transmisor d'oxígen dissolt
- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l 
- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC

P- 261

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
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€3.403,68uGNEM8049 Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i
conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió 
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores 
- Rang de mesura:
 Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
  Sòlids en suspensió: 0-3 g/l

P- 262

(TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€2.082,30uGNEM8082 Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües residuals i processos en
general 
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
 

P- 263

(DOS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€36,00mGNEM8105 Sobreeixidor de les següents característiques: 
- Alçada: 200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat

P- 264

(TRENTA-SIS EUROS)

€9,77uGNEM9003 Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE). 

P- 265

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€29,70udGNEM9303 Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques: 
- Marca: C.H. o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Material: PVC

P- 266

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€4.360,50uGNEM9507 Electroagitador de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat 
- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m. 
- Capacitat del dipòsit: 20 m3 
- Posició de treball: vertical 
- Tipus d'amarratge: per brida 
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial 
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm 
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm. 
- Longitud de l'eix: 2.800 m. 
Materials: 
- Eix: acer al carboni 
- Agitador: acer al carboni 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2,2 KW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 267

(QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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€44,70uGNEP0007 Caixa per a interruptor de control de poténciaP- 268
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€1.355,54uGNEP0014 Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment 

P- 269

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€31.511,00uGNEP0100 Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de gruix de dimensions aproximada 2.200 x
1.000 x 800 mm pintat amb pintura antioxidant i dos mans d'acabat contenint:
- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A
- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre
- 1 Analitzador de xarxa
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic III, protecció diferencial de 300 mA
contactor i relé electrònic sèrie 193
. 28 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i arrencador estàtic
. 3 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i variador de freqüencia.
. 6 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrencada estrella - triangle
. 1 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrancador directe amb dos
velocitats
. 1 ut. fins a 4,4 kw
- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció diferencial
. 9 ut. III+N de 10 A
. 1 ut. III+N de 20 A
.38 ut. I+N de 10 A
- Transformador  400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció magnetotèrmica
. 1 ut.
- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A
. 39 ut.
- Selector unipolar de dos posicions i zero
. 39 ut.
- Relé auxiliar amb base
. 27 ut.
- Làmpada de senyalització tipus led
. 49 ut.
- Polsadors marxa-aturada
. 49 ut.
- Enllumenat interior del quadre
. 2 ut.
- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material
(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00; variadores de frecuencia según Esp. Téc.
3.19.02.00)

P- 270

(TRENTA-UN MIL CINC-CENTS ONZE EUROS)

€85,05uGNEP0101 Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

P- 271

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

€60,76uGNEP0104 Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 1 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

P- 272

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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€69,93uGNEP0106 Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 2 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

P- 273

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€4.150,00uGNEP0110 Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o similar
- Radi de acció: 100 m
- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m
- Cap ionizante no radioactiva
-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70 mm2 fins i tot sistema de presa de terra
format per dos elèctrodes d'acer inoxidable de 2 m. de longitud amb arquetes
- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de cable i elements de connexió

P- 274

(QUATRE MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

€1.376,38uGNEP0333 Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de referencia
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i
conductividad
- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics, digitals e ISFET
- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC

P- 275

(MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€18.299,00uGNEP1000 Grup electrògen fix sobre bancada de les següents característiques:
-Automàtic SIN
-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford
-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A
-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A
-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll
-Inclosa posada en marxa i transport

P- 276

(DIVUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS)

€3.240,00uGNEP2110 Batería automàtica de condensadors per a correpció del factor de potència en B.T. de les següents
característiques:
- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz
- Composició: 2x40+2x10 kVAr
- Regulador
- Grau de protecció: IP-31
- Trafo de maniobra: 400/230
- Tensió de comandament: 230V
- Embarrat per a barres de coure
- Elements de protecció i comandament: 
  3 fusibles APR
  1 contactor amb resistencies per al comandament de corrent capacitiva
   làmpada de senyalització per glaó

P- 277

(TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS)

€14,42m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

P- 278

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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€25,76uGR411004 Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 50-60 cm d'alçària, en C >10 L i clot de
plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

P- 279

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€21,47uGR432005 Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 280

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€22,25uGR433004 Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm d'alçària, en C-10 L i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 281

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€57,74uGR451004 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc
8/10 cm en C mínim 30 L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 282

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€190,00uGR45510N Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la d'implantació de la nova EDAR, sempre que l'estat
dels mateixos ho faci possible, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el lloc d'ubicació final segons indiqui la Direcció
Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles i protegir l'ull

P- 283

(CENT NORANTA EUROS)

€1,03m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 284

(UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

€655,77uO1CED40P Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 40
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 285

(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€739,85uO1CED65P Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 65
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 286

(SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€775,13uO1CED80P Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 287

(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€1.040,87uO1CEDA02 Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 100
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 288

(MIL QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€1.015,31uO1NU0007 Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell
sense contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en condicions ideals:
Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft)
Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum. Compensació de velocitat del so Inclou
programari de configuració No inclou COMMUBOX (interface PC). Homologació: Zones no
classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de sortida: 2
fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet visualització corba
envolupant in situ.

P- 289

(MIL QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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€8,55uODDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànolsP- 290
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€854,32uOE21U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 291

(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€283,42mOE21U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 292

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€129,38uOE22U010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t,
per a pou de registre, totalment col·locat

P- 293

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€139,09uOE22U012 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

P- 294

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

€8,60uOE22U100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànolsP- 295
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€23,42mOF416211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 296

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€27,41mOF418211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura d'1 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 297

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€40,41mOF419211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 298

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€38,88mOF41A211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 299

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€54,46mOF41B211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 300

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€86,81mOF41C211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 301

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€100,81mOF41D211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 302

(CENT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€134,94mOF41F211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 303

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€91,30mOFA30500 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 304

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€5,67mOFB1U509 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 305

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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€7,53mOFB1U511 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 306

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€17,18mOFB1U516 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 307

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€24,80mOFB1U520 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 308

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€34,82mOFB1U525 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 309

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€44,28mOFB1U528 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 310

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€2,01mOFB1U603 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 311

(DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

€3,18mOFB1U605 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 312

(TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€5,80mOFB1U607 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 313

(CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€1,86mOFB1U702 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 314

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€20,33mOFBC0248 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 315

(VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€1.035,29uOG1C0300 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament
manual
Inclou subministrament i col·locació 

P- 316

(MIL TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€1.036,70uOG1C0400 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 400 x 400 amb accionament
manual
Inclou subministrament i col·locació 

P- 317

(MIL TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€1.335,17uOG1C0500 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 500 x 500 amb accionament
manual
Inclou subministrament i col·locació 

P- 318

(MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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€32.156,97uOH15U205 Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una
capacitat hidràulica de 2500 l/h

P- 319

(TRENTA-DOS MIL  CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€215,67uOI11E010 Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència, per
uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de
partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert.

P- 320

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€179,11uOK1AV005 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 321

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€206,87uOK1AV006 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 322

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€204,84uOK1AV008 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 323

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€211,57uOK1AV010 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 324

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€234,09uOK1AV015 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 325

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

€183,48uOK1V1VC01 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides.
PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259
- 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

P- 326

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€187,43uOK1V1VC02 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

P- 327

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€213,39uOK1V1VC03 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259
- 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

P- 328

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€239,98uOK1V1VC04 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

P- 329

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€414,66uOK1V1VC06 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

P- 330

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€174,72uOK1V1VC10 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant brides.
PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 9,5 Kg.

P- 331

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€2.777,85uOK1V2VP15 Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt
automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37 Kg.

P- 332

(DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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€362,29uOK1V4RE01 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes
13.7 Kg

P- 333

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€399,30uOK1V4RE02 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15
Kg

P- 334

(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€424,04uOK1V4RE03 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16. Pes 22
Kg

P- 335

(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€193,68uOK1V5B03 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 P- 336
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€241,11uOK1V5B04 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 P- 337
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m2E5251010 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 25
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, inclòs peça remat cumbrera i perfils tipus omega
de subjecció.

P- 1  €47,96

Sense descomposició 47,96 €

m2E5251030 Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat sandwich tipus
ISOTAP 1000, amb material auxiliar de col·locació.

P- 2  €55,25

Sense descomposició 55,25 €

mE5251032 Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de
0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant

P- 3  €38,21

Sense descomposició 38,21 €

mE5251036 Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de
1,0 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

P- 4  €44,71

Sense descomposició 44,71 €

m2E61A331D Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis
de 50x20x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 5  €16,77

B0E945A0 Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 50x20x10 cm €4,89804
Altres conceptes 11,87 €

m2E61A551D Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis
de 50x20x15 cm amb doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 6  €20,54

B0E955F0 Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de
50x20x15 cm

€7,29708

Altres conceptes 13,24 €

m2E61A991D Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis
de 50x20x25 cm amb doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 7  €25,89

B0E955R0 Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de
50x20x25 cm

€10,09596

Altres conceptes 15,79 €

mE61ZU10N Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locacióP- 8  €18,25

Sense descomposició 18,25 €

mE61ZU12N Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial de 20 x 5 cm,
assegut amb morter de ciment 1:6 polit i abrillantat, amb goteró 

P- 9  €21,25

Sense descomposició 21,25 €

uE700100N Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia instal·lat P- 10  €105,00

Sense descomposició 105,00 €

uE700102N Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb dipòsit de
descàrrega baix, inclós mecanisme i seient instal·lat 

P- 11  €201,00

Sense descomposició 201,00 €

uE700104N Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada blanca, instal·lada,
inclós griferia 

P- 12  €170,45

Sense descomposició 170,45 €
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uE700106N Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres, portarrotllos,
penjarobes, miralls, banc, etc, col·locats

      

P- 13  €575,00

Sense descomposició 575,00 €

uE700108N Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als diversos aparells
sanitaris en tub d'acer galvanitzat, fins i tot calentador elèctric d'aigua de 1000
litres de capacitat, totalment instal·lat

      

P- 14  €2.097,00

Sense descomposició 2.097,00 €

uE700110N Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants en pvc
fins connectar amb el col·lector de desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i tots
els elements auxiliars necessaris totalment instal·lat 

P- 15  €1.650,00

Sense descomposició 1.650,00 €

uE700114N Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris, totalment
instal·lat 

P- 16  €1.850,00

Sense descomposició 1.850,00 €

uE700116N Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment
instal·lat 

P- 17  €1.750,00

Sense descomposició 1.750,00 €

m2E81116E0 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

P- 18  €18,52

Altres conceptes 18,52 €

m2E81134E2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, remolinat

P- 19  €23,70

Altres conceptes 23,70 €

m2E81136E2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, remolinat

P- 20  €22,31

Altres conceptes 22,31 €

m2E81137E2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, remolinat

P- 21  €23,87

Altres conceptes 23,87 €

m2E82124JV Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola
ceràmica fina de color marró de 28x14 cm, col.locada amb morter adhesiu

P- 22  €14,17

B0711000 Morter adhesiu €1,04958
B0FG3JA5 Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1

cm, de color marró
€3,99984

B9CZ2000 Beurada de color €0,39105
Altres conceptes 8,73 €

m2E8989C40 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 23  €7,79

B89ZC100 Esmalt de poliuretà d'un component €2,97500
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Altres conceptes 4,82 €

m2E898AC40 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 24  €9,00

B89ZC100 Esmalt de poliuretà d'un component €2,97500
Altres conceptes 6,03 €

m2E902100N Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

P- 25  €26,39

Sense descomposició 26,39 €

mEG327203 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x1,5
mm2, muntat en canalització

P- 26  €0,69

Sense descomposició 0,69 €

mEG327303 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x2,5
mm2, muntat en canalització

P- 27  €0,89

Sense descomposició 0,89 €

mEG327403 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x4 mm2,
muntat en canalització

P- 28  €1,15

Sense descomposició 1,15 €

mEG327503 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x6 mm2,
muntat en canalització

P- 29  €1,76

Sense descomposició 1,76 €

uEGJ14111 Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i ecexució
compacta, per a centre de transformació de superfície i maniobra interior,
tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 trasformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per
a 1 transformador de 1000 kVA de potència.

P- 30  €11.996,20

Sense descomposició 11.996,20 €

m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 31  €52,28

B2RB0005 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit
autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls barrejats o residus
barrejats inerts o no especials, procedents de construcció o demolició, amb
codis 170101, 170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€6,31000

Altres conceptes 45,97 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 32  €134,57

B2RB0010 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de
selecció+transferència, de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€75,46640

Altres conceptes 59,10 €

m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca,
per mitjà de martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 33  €4,58

B2RB0030 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170504,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€2,83200
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B2RB0035 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres

contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170503*,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 1,75 €

m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de
roca, mitjançant voladura i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 34  €6,77

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant €0,94000
Altres conceptes 5,83 €

m3G222A102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de
roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 35  €7,30

B2RB0030 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170504,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€2,88000

B2RB0035 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170503*,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 4,42 €

m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

P- 36  €0,74

B0111000 Aigua €0,04800
Altres conceptes 0,69 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 37  €5,38

B0111000 Aigua €0,04800
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €4,04400

Altres conceptes 1,29 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 38  €4,40

B0111000 Aigua €0,04800
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
€0,48000

Altres conceptes 3,87 €

m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 39  €7,96

B0111000 Aigua €0,04800
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €4,04400

Altres conceptes 3,87 €

m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 40  €34,59

B0111000 Aigua €0,04800
B031U030 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm €28,32000

Altres conceptes 6,22 €

m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40
mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 41  €26,33
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B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €21,04000

Altres conceptes 5,29 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador
o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 42  €0,84

B2RB0010 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de
selecció+transferència, de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€0,30430

Altres conceptes 0,54 €

m3G3J2U085 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 43  €31,38

B0442004 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a
l'obra

€23,59000

Altres conceptes 7,79 €

m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

P- 44  €76,25

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

€67,55700

Altres conceptes 8,69 €

m2G3Z1U050 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de
morter, 1 capa d'acabat de morter i una capa de pintura de recobriment

P- 45  €25,43

Sense descomposició 25,43 €

kgG440U040 Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

P- 46  €2,94

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats €0,06250
B44ZU021 Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a

taller i galvanitzat en calent
€1,51200

Altres conceptes 1,37 €

m3G450A305 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per
a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 47  €97,59

B0653P02 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

€84,26250

Altres conceptes 13,33 €

m3G450A306 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per
a fonaments i encepats inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 48  €96,50

B0653P02 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

€84,26250

Altres conceptes 12,24 €

m3G450A307 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm
per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 49  €107,26

B0653P03 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IIa+Qb, a/c= 0.60, contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

€91,00350

Altres conceptes 16,26 €

m3G450A308 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm
per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 50  €106,24
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B0653P03 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe

d'expossició IIa+Qb, a/c= 0.60, contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

€91,00350

Altres conceptes 15,24 €

m3G450A332 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per
a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 51  €97,50

B0653P12 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IIb, a/c= 0.55, contingut ciment 300 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

€85,15500

Altres conceptes 12,35 €

m3G45LR2B1 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I,
apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 52  €93,65

B060R2B1 Formigó HM-20/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per
a classe d'exposició I, inclòs transport a l'obra

€82,74000

Altres conceptes 10,91 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

P- 53  €1,10

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,01050
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres €0,61950

Altres conceptes 0,47 €

mG4D01085 Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente instal.lada.P- 54  €5,07

Sense descomposició 5,07 €

m2G4D0U005 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures de base
rectilínia d'alçària fins a 3 metres

P- 55  €34,74

B0A143U0 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,21000
B0A3UC10 Clau acer €1,28800
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,59840
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,37172

Altres conceptes 32,27 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontalP- 56  €31,57

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,20000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos €0,57660
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,16000
B0DZA000 Desencofrant €0,15525
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,52400

Altres conceptes 27,95 €

m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 57  €24,69

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,20000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,16000
B0DZA000 Desencofrant €0,15525
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,52400

Altres conceptes 21,65 €

m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalP- 58  €28,56

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,20000
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos €3,29000
B0DZA000 Desencofrant €0,15525
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,52400

Altres conceptes 23,39 €
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m2G4D0U021 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, verticalP- 59  €41,31

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,40000
B0D2U002 Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús €6,74000
B0D31000 Llata de fusta de pi €4,30408
B0DZA000 Desencofrant €0,15525
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,78600

Altres conceptes 28,92 €

m2G4D0U026 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, verticalP- 60  €49,34

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,40000
B0D2U002 Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús €6,74000
B0D31000 Llata de fusta de pi €5,86920
B0DZA000 Desencofrant €0,15525
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,78600

Altres conceptes 35,39 €

m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de
la base

P- 61  €10,05

B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €0,42801
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,06000
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica €5,56000

Altres conceptes 4,00 €

m2G4E2R02N Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de
390x240x190 mm, R-6 de morter de ciment gris per a revestir, de categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb traves,
brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en
barres corrugades

P- 62  €49,84

Sense descomposició 49,84 €

m2G4E3R020 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment de 40x20x20
cm, d'una cara vista i una cara per a revestir, col.locat amb morter de ciment i
amb traves i brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s
en barres corrugades

P- 63  €50,54

Sense descomposició 50,54 €

m2G4E3R02N Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de
390x240x190 mm, R-6 de morter de ciment gris d'una cara vista i una cara
per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats amb formigó
ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

P- 64  €50,54

Sense descomposició 50,54 €

uG4L1U02N Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de pendent per una
càrrega màxima de 750 kg/m i una longitud de 11m, inclòs p.p. d'elements de
fixació, transport i col·locació

P- 65  €1.473,85

Sense descomposició 1.473,85 €

mG4L1U04N Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó de 6,50 m de
longitud, amb separació de 1,50 m entre recolçaments de placa coberta, amb
p.p. d'elements de fixació, inclòs transport i col·locació

P- 66  €30,53

Sense descomposició 30,53 €

mG4L1U50N Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de longitud, per a pont
grua de 6,3 t, totalment col·locada 

P- 67  €200,66

Sense descomposició 200,66 €
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uG4L1U55N Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada P- 68  €155,15

Sense descomposició 155,15 €

uG4L1U60N Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 7,40 m
d'altura lliure, totalment col·locats 

P- 69  €1.470,96

Sense descomposició 1.470,96 €

uG4L1U61N Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 5,90 m
d'altura lliure, totalment col·locats 

P- 70  €1.102,00

Sense descomposició 1.102,00 €

mG4Z9U01N Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similarP- 71  €10,00

Sense descomposició 10,00 €

m2G4Z9U03N Subministrament i col·locació de plaques alleugerades prefabricat in situ de
formigó armat amb àrid fi de 12 cm de gruix de 0,48 x 0,99 cm, amb
perforacions de D16 mm.

P- 72  €35,00

Sense descomposició 35,00 €

m2G614R120 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

P- 73  €11,35

Sense descomposició 11,35 €

m3G6251005 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment Portland i sorra de
riu en formació de parets verticals de qualsevol gruix, inclòs subministrament
del material i la seva execució. 

P- 74  €178,12

Sense descomposició 178,12 €

uG62A1010 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per
accés personal de 1,50 x 2,50 m.

P- 75  €274,50

Sense descomposició 274,50 €

uG62A1011 Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per accés
personal de 1,00 x 2,50 m.

P- 76  €225,00

Sense descomposició 225,00 €

uG62A1012 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per
accés personal de 2,00 x 2,50 m.

P- 77  €372,00

Sense descomposició 372,00 €

uG62A1022 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per
accés maquinaria i equips de 3,00 x 4,00 m.

P- 78  €760,00

Sense descomposició 760,00 €

uG62A1024 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per
accés maquinaria i equips de 4,00 x 4,00 m.

P- 79  €1.075,00

Sense descomposició 1.075,00 €

m2G62B1010 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i premsat,
incolor, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

P- 80  €255,00

Sense descomposició 255,00 €

m2G630100N Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i seguretat, pintada i
col·locada

P- 81  €105,90

Sense descomposició 105,90 €



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uG6A1N040 Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de mamparas metal·liques
tipus Sandwich, incloent-hi p.p. de marc, guies i ancoratges per extracció.

P- 82  €1.159,81

Sense descomposició 1.159,81 €

m2G7C1100N Fibra de vidre per a insonorització en sala desodoritzacióP- 83  €17,05

Sense descomposició 17,05 €

mG7J1U051 Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil
elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

P- 84  €15,00

Sense descomposició 15,00 €

mG7J1U304 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm,
adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

P- 85  €28,78

B7J1U104 Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació €19,31000
B7J5U101 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva €6,42000

Altres conceptes 3,05 €

m2G7J2U020 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat
nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

P- 86  €8,57

B0911200 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el
poliestirè

€2,28500

B7C2U110 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix €2,05700
Altres conceptes 4,23 €

mG7J5U030 Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla
asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual

P- 87  €3,92

B7J5U0R0 Massilla asfàltica d´aplicació en calent €1,51200
Altres conceptes 2,41 €

m3G887U010 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 88  €86,00

Sense descomposició 86,00 €

mG887U015 Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per anivellació coronació
en murs decantadors 

P- 89  €31,00

Sense descomposició 31,00 €

m2G898U110 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

P- 90  €7,12

B89ZUC01 Pintura al silicat €1,97450
Altres conceptes 5,15 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 91  €19,48

B0111000 Aigua €0,04800
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra €18,21600

Altres conceptes 1,22 €

mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

P- 92  €14,46

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

€2,70228

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,14772
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,80000
B0DZA000 Desencofrant €0,04140
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B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13100
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 €2,63550

Altres conceptes 7,00 €

mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 93  €20,02

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

€4,24644

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,72158
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,80000
B0DZA000 Desencofrant €0,04140
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13100
B9651U05 Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a €4,44150

Altres conceptes 8,64 €

m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 94  €29,08

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 €0,15622
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€6,43400

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €2,45940
B9E1U001 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm €5,32350

Altres conceptes 14,71 €

m3G9GA0022 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent
estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

P- 95  €104,50

B060UU02 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM
IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs transport a l'obra

€77,86800

B0813U01 Additiu superfluidificant per a formigó €1,59800
B0DZ1021 Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb

clavilles
€9,38000

Altres conceptes 15,65 €

mGAR1U055 Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m d'alçària sobre muret,
formada per sabata correguda de 0.45 x 0.45 m de formigó HM 20 i muret de
40 cm d'alçada amb blocs de formigó de 20 cm, amb malla d'acer galvanitzat
plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals
metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00
m com a màxim, incloent excavació, tensors, tornapuntes i material auxiliar

P- 96  €59,24

Sense descomposició 59,24 €

uGAR2100N Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de 2,40x2 m, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i malla d'acer galvanitzat plastificat de triple
torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de
60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat
dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25

P- 97  €835,00

Sense descomposició 835,00 €

mGB12U010 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm,
passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada

P- 98  €78,54

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 €0,39030
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BB12UC01 Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm

d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm
de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
part proporcional de placa i elements d'ancoratge

€43,80000

Altres conceptes 34,35 €

mGB12U020 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm,
passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

P- 99  €95,25

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 €0,39030
BB12UC02 Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm

d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm
de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge

€55,61000

Altres conceptes 39,25 €

m2GB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 100  €82,52

BB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm

€65,02000

Altres conceptes 17,50 €

m2GB32U060 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils
T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 101  €86,69

BB32U010 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils
T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa
d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2

€69,19000

Altres conceptes 17,50 €

uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per
a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 102  €245,82

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

€71,02200

B071U001 Morter M-80 €1,11080
B0A31000 Clau acer €0,39550
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,76000
B0D7U002 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €2,04600
BD5ZU001 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura €46,58000

Altres conceptes 122,91 €

mGD5KU010 Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de
llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i
reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

P- 103  €268,54

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

€35,84920

B071U001 Morter M-80 €0,44432
B0A31000 Clau acer €0,33900
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €3,60000
B0D7U002 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €4,27800
BD5ZU002 Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de

ruptura
€101,38000

Altres conceptes 122,65 €
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uGDK2N058 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 104  €330,61

Sense descomposició 330,61 €

uGDK2N060 Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació, replè, encofrats, armadures, tapa
de xapa d'acer i graons de polipropilè.

P- 105  €280,78

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm €1,01996
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€231,62400

B0DF8H0A Motlle metàl.lic, per a encofrat de pericó de registre de 60 x 60 x 150 cm, per
a 150 usos.

€1,19000

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€5,40000

Altres conceptes 41,55 €

m2GDKZR010 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de
suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures de protecció.

P- 106  €192,33

BDDZR030 Planxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part proporcional de
suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures de protecció.

€4,07000

Altres conceptes 188,26 €

m2GDKZR015 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en arqueta de
presentació, inclòs elements de fixació

P- 107  €175,00

Sense descomposició 175,00 €

uGG110030 Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions
60x60x60, inclos el transport i muntatge a obra. 

P- 108  €53,89

Sense descomposició 53,89 €

uGG110040 Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions
40x40x40, inclos el transport i muntatge a obra.

P- 109  €31,68

Sense descomposició 31,68 €

uGG110045 Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb lluminària de policarbonat,
amb xapa d'alumini, portaglobus de fosa injectada d'alumini, lames
deflectores de xapa d'alumini pintats en color blanc, amb làmpada de vapor
de sodi a pressió alta, de potència 150 W, col.locat sobre dau de formigó

P- 110  €1.398,43

Sense descomposició 1.398,43 €

uGG110050 Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb
allotjament per a equip i acoblat al suport

P- 111  €476,32

Sense descomposició 476,32 €

uGG112010 Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual
immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

P- 112  €2.600,67

Sense descomposició 2.600,67 €
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uGG112012 Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament muntats i conexionats
els aparells i materials adequats, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm 
S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres transformadors
d'intensitat per a la mesurament de la energia elèctrica cunsumida 
S'inclou el muntatge i connexió 

P- 113  €6.386,49

Sense descomposició 6.386,49 €

uGG112014 Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual
immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

P- 114  €5.006,78

Sense descomposició 5.006,78 €

uGG112016 Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment, degudament
muntat i conexionat, emprant conductor de coure nu de 50 mm2. El conductor
de coure unit a piques d'acer courejat de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m

P- 115  €2.534,29

Sense descomposició 2.534,29 €

uGG112018 Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o neutre del
transformador. Instal·lació exterior realitzada amb coure aïtllat, degudament
muntada i conexionada.
Característiques:
- geometria: piques alineades 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 2
- longitud de piques: 2 m
- distància entre piques: 3,00 m

P- 116  €679,10

Sense descomposició 679,10 €

uGG112020 Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de posada a terra de
protecció en l'edifici de transformació, amb el conductor de coure nu, engrapat
a la paret i connectat als equips de MT i altre aparamenta de l'edifici, així com
una caixa general de terra de protecció segons les normes de la companyia
subministradora

P- 117  €462,92

Sense descomposició 462,92 €

uGG112022 Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert integral:
- Potència: 250 KVA
- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%
- Tensió secundària: 3*400-230 V
- connexió: triangle - estrella

P- 118  €6.242,69

Sense descomposició 6.242,69 €

uGG112024 Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30 KV AL, de secció
150 mm2, del tipus 24 terminacions elastimold, en un extremo con difusor i
model OTK. En l'altre extrem són del tipus enchufable recta i model K152

P- 119  €964,06
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Sense descomposició 964,06 €

uGG112026 Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de 1x240 mm2
(etilè-propileno) sense armadura, i tots els accessoris per la conexió, formats
per un grup de cables en la quantitat 1 fase + 1xnmeitrp. De 2,50 m de
longitud

P- 120  €632,15

Sense descomposició 632,15 €

uGG112028 Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:
- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV pols amb bloc de
relés magnetotèrmics, tipus Compact NS400 de Merlin Guerin o equivalent,
de característiques:
- In = 400A
- Icc = 25 kA. NE
- 4 fusibles de 400 A

P- 121  €2.108,77

Sense descomposició 2.108,77 €

uGG112030 Armari mesura format per:
- Armari mural IP-55
- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a mesura de energia
activa-reactiva multitarifa i maxímetre (3   trafos 100/5, classe 0,5)
- Registrador electrònic i regleta de verificació

P- 122  €2.813,57

Sense descomposició 2.813,57 €

uGG112032 Protecció metàl·lica per a defensa del transformadorP- 123  €331,91

Sense descomposició 331,91 €

uGG112034 Enllumenat normal i d'emergència format per:
Interruptor diferencial
- Tipus 2x25A-30mA
Interruptors magnetotèrmics:
- Quantitat: 2 u
- Tipus I+N de 10A
Pantalles fluorescents estanques
- Quantitat: 1 u
- Tubs: 1x36 W
Aparells autònoms d'emergència 
- Quantitat 1 u
Tipus: IP66-170 Lm
Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors HO7V-K

P- 124  €447,69

Sense descomposició 447,69 €

uGG112036 Equip de seguretat i maniobra compost per:
banqueta aïllant
parell de guants d'amiant
extintor d'eficàcia 89b
una palanca d'accionament 
armari de primers auxilis

P- 125  €546,99

Sense descomposició 546,99 €

uGG112038 Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o similar, per a
xarxes polucionades, per a instal·lació de compensació del transformador. De
potència 10 kVAr amb disyuntor MG, en cofret IP31 de dimensions
240x340x270 mm.

P- 126  €475,00

Sense descomposició 475,00 €
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uGG113000 Soldadura aluminotèrmica cable-cable
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2

P- 127  €14,83

Sense descomposició 14,83 €

uGG122D02 Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant
de policarbonat de dimensions 360x360x170, contenint el següent
aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 25 A - 10 KA, amb
protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
 6 ud I+N de 10 A
 2 ud I+N de 25 A

P- 128  €642,15

Sense descomposició 642,15 €

uGG122D03 Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant
de policarbonat de dimensions 360x360x170, contenint el següent
aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A - 10 KA, amb
protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
1 ud I+N de 10 A
2 ud I+N de 16 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud III+N de 10 A
2 ud III+N de 20 A

P- 129  €1.037,89

Sense descomposició 1.037,89 €

uGG122D04 Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant
de policarbonat de dimensions 360x360x170, contenint el següent
aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A - 10 KA, amb
protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
4 ud I+N de 10 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud I+N de 16 A

P- 130  €581,63

Sense descomposició 581,63 €

PAGG125000 Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT (25KV) a nova ET
incloent·hi connexionat a línia existent, dues torres metàl·liques, cablejat,
transformació a soterrada i conexió a ET, tot inclòs

P- 131  €26.025,00

Sense descomposició 26.025,00 €

uGG150005 Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns
de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent, inclòs material
auxiliar de fixació i ancoratge

P- 132  €10,94

BG150015 Caixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm, IP-55 €2,84000
Altres conceptes 8,10 €

mGG22U005 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i
de fixació necessari

P- 133  €3,05

BG220005 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent

€0,43000
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BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,03396

Altres conceptes 2,59 €

mGG22U010 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i
de fixació necessari

P- 134  €3,53

BG220010 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 16 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent

€0,50000

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,03396
Altres conceptes 3,00 €

mGG22U015 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i
de fixació necessari

P- 135  €4,23

BG220015 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre exterior nominal 32 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent

€0,79000

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,03396
Altres conceptes 3,41 €

mGG22U020 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i
de fixació necessari

P- 136  €4,86

BG220020 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent

€1,00000

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,03396
Altres conceptes 3,83 €

mGG22U025 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i
de fixació necessari

P- 137  €5,62

BG220025 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent

€1,35000

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,03396
Altres conceptes 4,24 €

mGG22U030 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i
de fixació necessari

P- 138  €7,00

BG220030 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU
o equivalent

€2,32000

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,03396
Altres conceptes 4,65 €

mGG241402 Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16 i muntat
superficialment, inclòs transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari

P- 139  €5,28

BG2414U0 Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16 €2,01000
BGW24000 Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer €0,09944

Altres conceptes 3,17 €

mGG241502 Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat
superficialment, inclòs transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari

P- 140  €6,60
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BG2415U0 Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 €2,88000
BGW24000 Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer €0,09944

Altres conceptes 3,62 €

mGG2C1602 Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP marca CIMEL o
equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs
transport a obra i muntatge superficial

P- 141  €22,50

Sense descomposició 22,50 €

mGG2D0400 Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de 600x30 mm,
model BP marca CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports i
material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

P- 142  €46,48

BG2D0400 Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de 600x30 mm,
model BP marca CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports i
material auxiliar

€34,24000

Altres conceptes 12,24 €

mGG311B0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x70 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 143  €7,06

BG311B0U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x70 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€4,89000

Altres conceptes 2,17 €

mGG311D0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x120 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 144  €11,25

BG311D0U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x120 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

€8,33000

Altres conceptes 2,92 €

mGG31220V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 145  €1,76

BG31220U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€0,46000

Altres conceptes 1,30 €

mGG31250V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 146  €3,10

BG31250U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€1,24000

Altres conceptes 1,86 €

mGG31428V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 147  €2,50

Sense descomposició 2,50 €
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mGG31430V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 148  €2,69

BG31430U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€1,08000

Altres conceptes 1,61 €

mGG31440V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 149  €3,54

BG31440U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€1,57000

Altres conceptes 1,97 €

mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 150  €4,28

BG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€2,19000

Altres conceptes 2,09 €

mGG31452V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 151  €4,50

Sense descomposició 4,50 €

mGG31454V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 5x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 152  €4,10

Sense descomposició 4,10 €

mGG31456V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 153  €3,10

Sense descomposició 3,10 €

mGG31470V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 154  €7,34

BG31470U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€5,08000

Altres conceptes 2,26 €

mGG31480V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 8x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 155  €8,50

Sense descomposició 8,50 €
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mGG31B87V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 156  €7,80

BG31B87U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

€5,27000

Altres conceptes 2,53 €

mGG31BGDV Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 157  €162,88

BG31BGDU Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

€155,46000

Altres conceptes 7,42 €

mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari

P- 158  €6,73

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 €1,27000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,14336

Altres conceptes 5,32 €

mGG381000 Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de
posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part
proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques

P- 159  €16,03

BG38U050 Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 €3,28000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,20736

Altres conceptes 12,54 €

mGG381060 Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases,
completament acabat

P- 160  €10,05

Sense descomposició 10,05 €

mGG381062 Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada, inclosa excavació,
formigó, tub de polietilè i reblert compactat de rases, completament acabat

P- 161  €22,75

Sense descomposició 22,75 €

mGG3A0102 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 162  €23,52

Sense descomposició 23,52 €

uGG3A0104 Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a terraP- 163  €100,00

Sense descomposició 100,00 €

uGG402010 Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada
superficialment al sostre

P- 164  €64,59

Sense descomposició 64,59 €

uGG402012 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada
superficialment al sostre

P- 165  €44,44
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Sense descomposició 44,44 €

uGG402014 Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de
mercuri a pressió alta de 250 W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric
incorporat, tancada, suspesa 

P- 166  €125,80

Sense descomposició 125,80 €

uGG402016 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175
fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret

P- 167  €112,45

Sense descomposició 112,45 €

uGG402018 Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

P- 168  €12,30

Sense descomposició 12,30 €

uGG402022 Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-44, col·locada

P- 169  €15,47

Sense descomposició 15,47 €

uGG402024 Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-44, col·locada

P- 170  €13,86

Sense descomposició 13,86 €

uGG402026 Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 380-415
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció
de IP-44, col·locada

P- 171  €17,78

Sense descomposició 17,78 €

uGG402028 Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
muntat superficialment

P- 172  €12,04

Sense descomposició 12,04 €

uGG402030 Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
muntat superficialment

P- 173  €12,75

Sense descomposició 12,75 €

uGHA1PEC6 Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de  1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min
Elevació 3 m 

P- 174  €2.404,41

Altres conceptes 2.404,41 €

UGJS11010 Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou subministrament,
instal.lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de
peces de connexió.Tot inclòs completament acabat.

P- 175  €181,72

Sense descomposició 181,72 €
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UGJS11012 Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segons s'indica en
els plànols, inclou subministrament, col.locació amb colze articulat, muntatge
dins de tub de PVC protegit amb morter, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 176  €41,47

Sense descomposició 41,47 €

uGJS11030 Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua potable, inclòs armari i
p.p. d'obra civil necessària

P- 177  €90,00

Sense descomposició 90,00 €

uGJS11032 Formació de centre de control per a xarxa de reg, amb els següents elements:
- 1 regulador de pressió 1-1/2
- 2 manómetre de glicerina
- 1 vàlvula de bola de llautó 1-1/2
- 1 Electrovàlvula 1-1/2

P- 178  €607,00

Sense descomposició 607,00 €

uGNEC0005 Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP 54 amb porta
transparent de dimensions aproximades 2200 x 1000 x 600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració adequada per 96ED /
96SD / 16EA / 8SA, compost per els següents elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar
- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar
- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació gàlvanica
- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació gàlvanica
- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació gàlvanica
- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació gàlvanica
- 4 con·nectors frontals 392
- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida
Incloent-hi subministrament del material i muntatge.

P- 179  €15.277,00

Altres conceptes 15.277,00 €

uGNEC0020 Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D 352 (3,2 GHz,
533MHz FSB, 512 KB SLC) / 120GB SATA HDD, muntatge intern / 512
MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256 MB), resta de característiques segons ETG.

P- 180  €3.524,83

Altres conceptes 3.524,83 €

uGNEC0025 Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per a equips de
control informatic.

P- 181  €416,99

Altres conceptes 416,99 €

uGNEC0030 Software Scada Siemens o similar:
- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P
- Programació de l'aplicació
- Enginyeria, documentació i posada en marxa

P- 182  €6.284,30

Altres conceptes 6.284,30 €

uGNEC0035 Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb connector Siemens o
similar

P- 183  €1.192,40

Altres conceptes 1.192,40 €

uGNEC0040 Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000 VA, 230 V, formada
per rectificador, contactor estàtic, by-pass i bateria d'acumuladors per
autonomia  de 10 minuts

P- 184  €1.109,27

Altres conceptes 1.109,27 €

uGNEC0045 Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA. Inclòs
connexionat i pp cablejat i accessoris

P- 185  €1.500,00
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Altres conceptes 1.500,00 €

uGNEM0005 Graella formada per canonada de PVC DN 80, per distribucción d'aire a
dessorador, amb 8 unitats. de difusors de bombolla gruixudes, marca EIMCO
o similar, amb vàlvules de bola de tancament.

P- 186  €293,90

Sense descomposició 293,90 €

uGNEM0025 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 80 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 187  €101,08

Sense descomposició 101,08 €

uGNEM0099 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 65 
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 188  €74,12

Sense descomposició 74,12 €

uGNEM0101 Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

P- 189  €86,25

Altres conceptes 86,25 €

uGNEM0102 Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant  

P- 190  €325,57

Altres conceptes 325,57 €

uGNEM0104 Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent vàlvules de
bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec. 

P- 191  €228,00

Sense descomposició 228,00 €
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uGNEM0105 Transportador compactador de cargol sense fi de les següents
característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Disposició: horitzontal
- Material a transportar: residus agiua bruta
- Capacitat: 1,50 m3/h
- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m
- Longitud transportador: 5 m.
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat:  33  rpm
- Tremuja de descàrrega de 1,30 m
Materials:
- Canal: acer A 410b
- Hèlix: acer A 410b
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 kW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segun standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

P- 192  €9.275,80

Sense descomposició 9.275,80 €

uGNEM0106 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 193  €162,29

Sense descomposició 162,29 €

uGNEM0108 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 194  €251,08

Sense descomposició 251,08 €

uGNEM0117 Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en
un extrem i  placa d'estanqueïtat, de les següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

P- 195  €222,33

Altres conceptes 222,33 €
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uGNEM0195 Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids gruixos, de les següents
característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Tipus: vertical
Dimensions del canal:
- Ample: 0,40 m.
- Alçada: 1,00 m.
Reixa estatica:
- Tipus: recta
- Inclinació vertical: 75 graus
- Separació entre barrots: 20 mm.
- Ample  de pletines: 12 mm
Bastidor:
- Tipus: monobloc
Materials:
- Reixa: acer inoxidable AISI 304
- Pinta: acer inoxidable AISI 304
- Bastidor: acer inoxidable AISI 304
Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Automatismes:
- Llimitador de par
- Temporizador i presió diferencial
Acabat:
- Segons Esp. Tec.

P- 196  €20.029,33

Sense descomposició 20.029,33 €

uGNEM0305 Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 800 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

P- 197  €548,26

Sense descomposició 548,26 €

uGNEM0315 Tamís rotatiu de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.
- Caball: 67.92 m3/h
- Forma del tamís: cilíndrica
- Llum de pas: 1,5 mm.
Materials:
- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L
- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L
Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp. Tec)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 9 rpm
Acabat: 
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

P- 198  €9.117,50

Sense descomposició 9.117,50 €
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uGNEM0316 Pont grua birrail de les següents característiques:
- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar
- Capacitat de càrrega: 6000 kg
- Velocitat d'elevació: 3 m/min
- Velocitat de translació del carro: 20 m/min
- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials
- Tambor: tub d'acer semi dur laminat
Accionament: motoreductor  elèctrics
- Tipus: monoboc
- Potencia: motor  elevació 4,5 kW
- Potencia: motor translació carro 0,45 kW
- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:
- Segons estàndards del fabricant 
Inclòs subministre del material, muntatge i proves de funcionament. 

P- 199  €16.725,00

Sense descomposició 16.725,00 €

uGNEM0405 Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per
comandament de les vàlvules pneumàtiques, fins i tot vàlvula de bola per a
aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - falques: coure recuit 

P- 200  €309,40

Sense descomposició 309,40 €

uGNEM0505 Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

P- 201  €1.399,00

Sense descomposició 1.399,00 €

uGNEM0536 Grup moto- bomba centrífuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució. submergible
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombejar: fangs excés
- Cabal : 5.5 m3/h
- Alçada manomètrica: 8 mca
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas sòlids: 60 mm
- Rendiment: 31%
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric 
- Potencia 3 KW
- Velocitat: 1450 rpm
- Aïllament: classe F
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Téc.

P- 202  €1.796,85
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Altres conceptes 1.796,85 €

uGNEM0542 Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua bruta 
- Cabal: 34 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 8 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 41,1% 
- Tipus de tancament: doble mecanic 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fonería GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 3 kW. 
- Velocitat: 1.400 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 203  €2.431,35

Sense descomposició 2.431,35 €

uGNEM0545 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463,
unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes buidats 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 204  €610,15

Sense descomposició 610,15 €

uGNEM0605 Classificador rentador de sorres de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASSA o similar 
- Model: CT15/15 
- Tipus: Cargol sense fi 
- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h 
- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 kW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 205  €9.157,50

Sense descomposició 9.157,50 €
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uGNEM0810 Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de greixos i flotants,
de les següents característiques: 
  - Marca: FILTRAMASSA o equivalent 
  - Per a un cabal de 10 m3 / h
  - Longitud del tanc: 2430 mm
  - Amplada del tanc: 1000 mm
  - Alçada total: 2190 mm
Materials: 
  - Xassís: acer inoxidable AISI 304 
  - Eix: acer inox. AISI 304 
  - Rascadors: 4 ud 
Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc) 
  - Tipus: monobloc 
  - Potència: 0,18 KW 
  - Velocitat de sortida: 2,7 rpm 
Acabat: 
  - Segons estàndard de fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tèc)

P- 206  €12.068,31

Sense descomposició 12.068,31 €

uGNEM1007 Ventilador extractor helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: CASALS o similar 
- Cabal màxim:1500 m3 / h. 
- Velocitat: 2.860 rpm 
- Potència absorbida: 200 W 
- Nivell sonor: 76 dB (A) 
Materials: 
- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre 
- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre 
Accionament: motor elèctric segons ETG
- Potència: 200 W 
- Execució: IP 65 
Accessoris: 
- Obturador tipus persiana 
- Reixeta de protecció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant

P- 207  €244,23

Sense descomposició 244,23 €

uGNEM1120 Electrovàlvula per a reg a 24 V, amb arqueta en PVC de 0,20 x 0,20 x 0,30 mP- 208  €184,30

Sense descomposició 184,30 €

uGNEM1122 Brida plana per soldar 
- DN 65 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

P- 209  €38,59

Sense descomposició 38,59 €

uGNEM1124 Brida plana per soldar 
- DN 100 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

P- 210  €52,93

Sense descomposició 52,93 €
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uGNEM1405 Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per
comandament de les vàlvules pneumàtiques, inclosa vàlvula de bola per a
aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - Falques: coure recuit

P- 211  €309,40

Sense descomposició 309,40 €

uGNEM1506 Vàlvula de bola de les següents característiques:
- Marca: CH o similar
- DN 50   
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Accionament: manual per clau
- Material: PVC
(Resta de caracteriístiques segons Esp. Tec)

P- 212  €20,44

Sense descomposició 20,44 €

uGNEM2006 Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: SEEPEX o equivalent
- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%
- Densitat: 1 kg/dm3 
- Cabal: 40-250 l / h 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a 
- Velocitat de la bomba: 42-261pm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: empaquetadura 
- Pas de sòlids: 1 mm 
Materials: 
- Cos: fosa GG 25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29 
- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat 
Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 KW 
- Velocitat de sortida: 1380 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 213  €1.440,99

Sense descomposició 1.440,99 €

uGNEM2007 Grup motobomba dosificadora de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Tipus: membrana 
- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial 
- Cabal màxim: 5  l / h. 
- Pressió màxima: 12 kg/cm2 
- Cadència: 144 gpm 
Materials: 
- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE 
- Caixa de vàlvules: polipropilè 
- Membrana: Vitón 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 120 W 
- Velocitat: 1.500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec

P- 214  €1.067,85

Sense descomposició 1.067,85 €
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uGNEM2040 Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: SEEPEX o similar 
- Fluid a bombar: fangs espessits al 5% 
- Cabal: 1 a 4 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: c. silici 
Materials: 
- Cos: fosa GG-25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom dur 250 micres 
- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088 
- Estartor: NBR perbunan 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec  
- Tipus: monobloc 
- Potència: 1,5 KW 
- Velocitat de sortida: 1400 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

P- 215  €2.348,60

Sense descomposició 2.348,60 €

uGNEM2050 Grup de pressió de les següents característiques: 
- Marca: Ercole MARELLI o similar 
- Fluid a bombar: aigua tractada
- Cabal: 5 m3 / h. 
- Pressió: 70 m.c.a. 
Format per: 
- Dues bombes multicel verticals (1 en reserva) 
. Cabal unitari: 5 m3 / h. 
. Pressió: 70 m.c.a. 
. Tancament: mecànic
. Construccio: cos en fosa i rodet de Noryl 
. Accionament: motor elèctric segons Esp Tec, de potència 2,25 KW a 3.000
rpm 
- Un dipòsit de membrana recergable de 300 litres timbratge a 8 kg/cm2 
- Dos presostats regulats de 5 a 7 kg/cm2 
- Un manòmetre de 0-16 kg/cm2 
- Un quadre elèctric 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 216  €1.852,20

Sense descomposició 1.852,20 €

uGNEM2102 Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 217  €49,15

Sense descomposició 49,15 €
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uGNEM2105 Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

P- 218  €65,01

Sense descomposició 65,01 €

uGNEM2530 Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: fangs recirculat 
- Cabal: 21 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3,5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 42,5% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 1,3 kW. 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 219  €1.796,85

Sense descomposició 1.796,85 €

udGNEM2535 Grup motobomba centrífuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts 
- Cabal: 15 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vòrtex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 31,2% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc 
- Potència: 3 kW 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 220  €2.431,35
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Sense descomposició 2.431,35 €

uGNEM2550 Filtre d'anelles automàtic de les següents característiques: 
- Marca: HIDROGLOBAL o equivalent 
- Anells plàstics ranurats de 130 micres 
- Connexió: 2'' 
- Cabal màxim: 25 m3 / h 
- Amb manòmetre, col.lector 
- Pressió màxima: 10 kg 
- Programador alimentació 220V - 50 Hz

P- 221  €2.405,70

Sense descomposició 2.405,70 €

uGNEM2567 Grup motobomba centrifuga de les següents Característiques: 
- Marca: ABS o equivalent 
- Execució: submergible 
- Instal lació: Fixa 
- Fluid un bomber: Greixos i flotants 
- Cabal: 3 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm. 
- Tipus d'impulsor: vòrtex d' 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 13,5% 
- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici 
Materials: 
- Carcassa: Fosa GG-25 
- Rodet: Fundició GG-25 
- Eix: acer inox. AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.  
- Potència: 1,9 KW 
- Velocitat: 1,450 rpm. 
- Aïllament: Classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia espàrrecs i d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons ESP. Tec )

P- 222  €1.796,85

Sense descomposició 1.796,85 €

uGNEM2710 Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: fins a 4 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

P- 223  €1.667,44

Sense descomposició 1.667,44 €

uGNEM2715 Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: 11 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

P- 224  €2.184,53

Sense descomposició 2.184,53 €
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uGNEM2716 Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 25/104 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm 
- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça 
- Eix: F-1250 
- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec  
- Potència: 3.7 / 4 kW 
- Velocitat: 1500/2895 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Maniguet elàstic 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 225  €2.791,10

Sense descomposició 2.791,10 €

uGNEM3027 Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de planta circular, de
les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Tipus. rasquetes 
- Tracció: perifèrica
- Diàmetre del tanc: 8,20 m. 
- Alçada del líquid: 3,50 m. 
Pont: 
- Longitud: 4,60 m. 
- Ample útil: 0,80 m. 
Punt de gir: 
- Tipus: taula giratòria 
- Presa de corrent: anells fregants 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 2,00 m. 
- Alçada: 1,50 m. 
Braços escombrat de fons: 
- Tipus: radial 
- Quantitat: 3 
Sistema de neteja de canals i abocadors: 
- Tipus: raspall 
Recollida de flotants: 
- Tipus: caixa submergida 
Deflector i abocador 
Materials: 
- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501 
- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada 
- Barana: acer inoxidable 
- Escala d'accés 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat 
- Deflector i abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,25 KW 
- Velocitat de sortida: 10 rpm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 226  €21.870,46

Sense descomposició 21.870,46 €
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uGNEM3511 Transportador de cargol sense fi de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Disposició: inclinació 10 graus 
- Material a transportar: fangs deshidratats 
- Capacitat: 2,5 m3 / dia 
- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x 0,60 m 
- Diàmetre hèlix: 200 mm 
- Velocitat: 33 rpm 
Materials: 
- Canal: acer inoxidable AISI 304 
- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12) 
- Eix: acer CK-45 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,75 KW 
- Velocitat de sortida: 1500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 227  €8.686,71

Sense descomposició 8.686,71 €

uGNEM3905 Electroagitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos 
- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m 
- Volum: 10 m3 
- Diàmetre de la hèlix: 200mm. 
- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m. 
- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg. 
Materials: 
- Cos: fosa gris 
- Helice: fosa gris 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2 kW
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 228  €3.512,70

Sense descomposició 3.512,70 €

uGNEM3925 Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les següents
característiques: 
- Marca: HIDROTARRACO o equivalent 
- Model: Polypack APS-MAX-700-SS 
- Cabal: 350 a 700 litres/h
L'equip està compost pels següents elements: 
a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments, construït en acer
inox. AISI 304, dotat de valvuleria, regulació i cabalimetre
b) Dosificador volumètric de polielectrolit 
- Tipus:DP-320-3L 
- Material: acer inox. AISI 304 
- Accionament: motorreductor de 0,25 KW 
c) Un electroagitador 
- Material: acer inox. AISI 316 
- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW 
d) Armari de control i automatisme 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 229  €8.869,00

Sense descomposició 8.869,00 €
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uGNEM3930 Agitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL 
- Forma de bassa: donut 
- Volum: 612 m3 
- Posició de treball: horitzontal submergit 
- Tipus d'amarratge: per suport fons canal 
- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm 
- Angle de l'hèlix: 8,3 º 
- Nombre d'àleps: 2 
- Velocitat: 42 rpm 
- Empenta: 1032 N 
- Pes: 150 kg 
- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques d'ancoratge i
polipast manual 
Materials: 
- Eix: acer inox. AISI 420 
- Cos: GG25 
- Helice: fosa gris 
- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 2.00.00.02) 
- Tipus: monobloc 
- Protecció: IP-68 
- Potència: 1,4 KW 
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 230  €15.320,31

Sense descomposició 15.320,31 €

uGNEM4105 Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents característiques: 
- Marca: ECOTEC o equivalent 
- Servei. cobriment espessidor 
- Diàmetre del espessidor: 4,50 m 
- Gruix 5-6 mm 
- Construcció: per sectors 
Materials: 
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre 
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L 
- Unions elàstiques: neoprè 
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant 
- Interior: laminat sense pigmentació 
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)

P- 231  €3.402,00

Sense descomposició 3.402,00 €

uGNEM4113 Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440, unions i
accessoris 
- Servei: impulsió bombes recirculació 
- Diàmetre principal: 80 mm. 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 232  €804,22

Sense descomposició 804,22 €

uGNEM4135 Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents
característiques: 
- Diàmetre principal: DN 100 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 100 
- Pressió nominal: PN 6 
- Material: acer inoxidable AISI 316L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 233  €1.107,22
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Sense descomposició 1.107,22 €

uGNEM4140 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463,
unions i accessoris 
- Servei: Bombament pou de gruixos 
- Diàmetre principal: 150 mm 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 150
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 234  €1.327,15

Sense descomposició 1.327,15 €

uGNEM4235 Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques: 
- Marca: TECNIUM o equivalent
- Model: DPGSS-15 
- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric 
- Forma cilíndric vertical amb fons pla 
- Capacitat: 1500 l. 
- Diàmetre: 1200 mm. 
- Alçada cilíndrica: 1330 mm. 
- Alçada total: 1563 mm
- Gruixos: barrera química: 1,50 mm   
- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre
                               Coberta: 4,5 mm
                               Cilindri 3,5 mm 
                               Fons 3,5 mm
Equipat amb: 
- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega, descàrrega, ventilació i
vessament 
- Indicador de nivell i contacte
- Buidat DN 50 mm
- Venteig DN 50 mm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 235  €3.705,75

Sense descomposició 3.705,75 €

uGNEM4540 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463,
unions i accessoris 
- Servei: sortida fangs del espessidor 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 1 de DN 80 
- Ramals de sortida: 3 de DN 80  
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 236  €325,55

Sense descomposició 325,55 €

uGNEM4550 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463,
unions i accessoris 
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 237  €230,62

Sense descomposició 230,62 €
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uGNEM4555 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463,
unions i accessoris 
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 65 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 50 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 238  €235,93

Sense descomposició 235,93 €

uGNEM4604 Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- DN 80 
- Connexions: brides DIN 2.502 
- Accionament: neumàtic 
Materials: 
- Cos: fosa
- Maniguet: neoprè 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 239  €195,50

Sense descomposició 195,50 €

uGNEM5210 Pretractament compacte prefabricat per a tractament de aigües residuals de
les següents característiques:
 Marca: Filtramassa o similar 
 Model: PC
 Cabal màxim: 68 m3/h
 Dimensions exteriors: 5,50 x 1,10 x 1,72 m
Incloent els següents elements:
  - Cargol extractor de sorres
  - Extractor de greixos
  - By-Pass
Motors:
 - Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW
 - Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW
 - Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW
 - Tensió: 220/380 V 50 Hz
 - Protecció: IP 55
 - Aïllament: Classe F
Materials: 
  - Acer inox.AISI 304
(Resta de característiques segons Esp. Téc.) 

P- 240  €34.933,53

Sense descomposició 34.933,53 €

uGNEM5280 Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents
característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,40 m. 
- Alçada de forat: 0,40 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 241  €258,00

Sense descomposició 258,00 €
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uGNEM5305 Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic prefabricat en acer, de
les següents característiques: 
- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent 
- Tipus: cap de comandament central 
- Diàmetre del tanc: 4,50 m 
- Alçada del líquid: 3,00 m 
Pont diametral: 
- Longitud: 5,50 m 
- Ample útil: 1,00 m 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 1,00 m 
- Alçada: 1,00 m 
Braços d'escombrat: 
- Disposició: radial 
- Quantitat: 2 
Abocador: 
Materials: 
- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501 
- Passarel: xapa estriada galvanitzada 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat 
- Abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,12 KW 
- Velocitat de sortida: 20 rpm 
Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

P- 242  €26.372,00

Sense descomposició 26.372,00 €

uGNEM5520 Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o ANSI
B-36-19 Sch 5, amb unions i accessoris: 
- Servei: impulsió bombes fangs en excés 
- DN 80 
- Longitud: 7 m 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 243  €559,72

Sense descomposició 559,72 €

uGNEM5600 Programador electrònic per a regs de les següents característiques: 
- Marca: SAFE-RAIN o similar 
- Nombre d'estacions: una
- Durada del programa: indefinida fins a nova selecció 
- Amplada del programa: setmanal que es repeteix cíclicament 
- Selecció tipus programa: 2 regs amb temps variables per estació i programa
o regs amb temps iguals per estació i programa 
- Rellotge digital 
- Teclat per programar 
- Senyalització òptica 
- Dimensions: 17 x 17 x 7,5 cm. 

P- 244  €663,00

Sense descomposició 663,00 €

uGNEM6202 Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les
Següents Característiques: 
- Servei: Dosificació de polielectrolit 
- Diàmetre: 25 mm
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

P- 245  €153,63

Sense descomposició 153,63 €
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uGNEM6212 Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les
següents característiques: 
- Servei: dosificació clorur fèrric 
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

P- 246  €611,50

Sense descomposició 611,50 €

uGNEM6550 Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular, construïts en
polipropilè, per extracció d'aire a desodoritzar de l'edifici de pretractament,
deshidratació i espessiment de fangs fins a la unitat de tractament, incloent
reixetes d'entrada d'aire al recinte de desodorització. 
- Cabal màxim de captació: 7300 m3 / h 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant.

P- 247  €12.740,00

Sense descomposició 12.740,00 €

uGNEM7103 Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents característiques: 
- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent 
- Capacitat de càrrega: 1600 Kg 
- Llum entre eixos de carrils: 6 m. 
- Velocitat d'elevació: 5 m / min. 
- Velocitat de translació del carro: 20 m / min. 
- Velocitat de translació del pont: 32 m / min. 
- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m. 
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè 

Materials: 
- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils 
- Aparell: acer forjat 
- Rodes: acer forjat 

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència motor elevació: 1,5 kW 
- Potència motor translació del carro: 0,30 KW 
- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW 

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 248  €10.615,00

Sense descomposició 10.615,00 €

uGNEM7120 Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 4800 rpm 
- Potència absorbida: 8,45 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça 
- Eix: acer CK
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 11 KW 
- Velocitat: 2.940 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 249  €5.064,27
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Sense descomposició 5.064,27 €

uGNEM7125 Graella de distribucción d'aire elevable formada per: 
- Marca: OMS-Saceda o equivalent 
- Mod: geo 100/304 
- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI 304, amb guies en
acer galvanitzat, amb sistema d'elevació manual. 
- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca Roeflex Roediger
de 310 mm de diàmetre per bombolla fina.
- Cabal unitari: 4,23 m3/h

P- 250  €18.026,13

Sense descomposició 18.026,13 €

uGNEM7140 Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kgP- 251  €181,13

Sense descomposició 181,13 €

uGNEM7145 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 252  €45,61

Sense descomposició 45,61 €
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uGNEM7210 Equip per extracció i tractament d'aire, format per: 

Etapa d'humidificació

    Grup Electroventilador: 
    . Marca: TECNIUM o equivalent 
    . Cabal d'aire: 7500 m3 / h. 
    . Pressió estàtica: 2.500 Pa 
    . Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm. 
    - Protecció: IP-55
   
  Torre de humidificació 
    - Marca: TECNIUM o equivalent
    - Tipus: Vertical 
    - Model: ELFKK-10 
    - Material barrera química: PVC 
    - Material separador de gotes: PVC 
    - Diàmetre: 1000 mm 
    - Alçada total: 4500 mm. 
    - Gruix: 8 mm 
    - Indicador de nivell
  
  Bomba centrífuga horitzontal
    - Cabal: 8 m3/h
    - Alçada manómetrica: 14 mca
    - Estanquitat eix: Tancament mecànic simple
    - Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm
    - Protecció: IP-55
    - Materials en contacte amb el fluit: polipropilè
      Acoblament al motor: directe 

Etapa tractament biològic

  Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)
  Graella de suport biomassa amb puntals
    - Material: polipropilè
    - Gruix: 60 mm
    - Resistència: 2000 Kg/m2
  Banda perifèrica d'estanquitat
  Biomassa
    -Tipus: orgànic
    - Composició : bruc 100%
    - Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550 Kg/m3
    - Alçada 1,5 m 
    -Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles
  Sistema de reg superficial
  Capa d'escorça de coco

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 253  €47.807,50

Sense descomposició 47.807,50 €

uGNEM7301 Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat amb sondes de
senyalització lumíniques i sonores dels següents gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a transmisió de
dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant

P- 254  €5.805,60
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Sense descomposició 5.805,60 €

uGNEM7453 Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigenP- 255  €85,98

Sense descomposició 85,98 €

uGNEM7501 Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de niló i ancoratges.P- 256  €120,98

Sense descomposició 120,98 €

uGNEM7553 Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4''P- 257  €1.042,18

Sense descomposició 1.042,18 €

kgGNEM8000 Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats
i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

P- 258  €11,60

Altres conceptes 11,60 €

uGNEM8001 Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents característiques: 
- Alçada: 600 mm. 
- Amplada: 1.200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  

P- 259  €155,82

Sense descomposició 155,82 €

uGNEM8007 Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o equivalent,
compost per: 

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de cable 5,00
m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura PT-100 
- Transmissor de pH i temperatura 
- Sistema de neteja 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 260  €1.380,78

Sense descomposició 1.380,78 €

uGNEM8012 Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o equivalent compost
per: 
- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura d'oxigen dissolt en
aigua de xarxa o aigua residual 
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox, sensors de
terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor d'oxígen dissolt
- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l 
- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC

P- 261  €1.843,05

Sense descomposició 1.843,05 €
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uGNEM8049 Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent compost
per: 
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en aigua
potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de
terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió 
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores 
- Rang de mesura:
 Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
  Sòlids en suspensió: 0-3 g/l

P- 262  €3.403,68

Sense descomposició 3.403,68 €

uGNEM8082 Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent
compost per: 
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües residuals
i processos en general 
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
 

P- 263  €2.082,30

Sense descomposició 2.082,30 €

mGNEM8105 Sobreeixidor de les següents característiques: 
- Alçada: 200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat

P- 264  €36,00

Sense descomposició 36,00 €

uGNEM9003 Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE). 

P- 265  €9,77

Sense descomposició 9,77 €

udGNEM9303 Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques: 
- Marca: C.H. o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Material: PVC

P- 266  €29,70

Sense descomposició 29,70 €
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uGNEM9507 Electroagitador de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat 
- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m. 
- Capacitat del dipòsit: 20 m3 
- Posició de treball: vertical 
- Tipus d'amarratge: per brida 
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial 
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm 
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm. 
- Longitud de l'eix: 2.800 m. 
Materials: 
- Eix: acer al carboni 
- Agitador: acer al carboni 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2,2 KW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 267  €4.360,50

Sense descomposició 4.360,50 €

uGNEP0007 Caixa per a interruptor de control de poténciaP- 268  €44,70

Sense descomposició 44,70 €

uGNEP0014 Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A
d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial
del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A,
de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment 

P- 269  €1.355,54

Sense descomposició 1.355,54 €
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uGNEP0100 Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de gruix de
dimensions aproximada 2.200 x 1.000 x 800 mm pintat amb pintura
antioxidant i dos mans d'acabat contenint:
- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A
- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre
- 1 Analitzador de xarxa
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic III, protecció
diferencial de 300 mA contactor i relé electrònic sèrie 193
. 28 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i arrencador
estàtic
. 3 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i variador de
freqüencia.
. 6 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb
arrencada estrella - triangle
. 1 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb
arrancador directe amb dos velocitats
. 1 ut. fins a 4,4 kw
- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció diferencial
. 9 ut. III+N de 10 A
. 1 ut. III+N de 20 A
.38 ut. I+N de 10 A
- Transformador  400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció magnetotèrmica
. 1 ut.
- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A
. 39 ut.
- Selector unipolar de dos posicions i zero
. 39 ut.
- Relé auxiliar amb base
. 27 ut.
- Làmpada de senyalització tipus led
. 49 ut.
- Polsadors marxa-aturada
. 49 ut.
- Enllumenat interior del quadre
. 2 ut.
- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material
(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00; variadores de
frecuencia según Esp. Téc. 3.19.02.00)

P- 270  €31.511,00

Sense descomposició 31.511,00 €

uGNEP0101 Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents
característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

P- 271  €85,05

Altres conceptes 85,05 €

uGNEP0104 Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 1 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

P- 272  €60,76

Sense descomposició 60,76 €
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uGNEP0106 Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 2 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

P- 273  €69,93

Sense descomposició 69,93 €

uGNEP0110 Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o similar
- Radi de acció: 100 m
- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m
- Cap ionizante no radioactiva
-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70 mm2 fins i tot
sistema de presa de terra format per dos elèctrodes d'acer inoxidable de 2 m.
de longitud amb arquetes
- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de cable i elements
de connexió

P- 274  €4.150,00

Sense descomposició 4.150,00 €

uGNEP0333 Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o equivalent compost
per: 
- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de referencia
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de
terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics, digitals e ISFET
- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC

P- 275  €1.376,38

Sense descomposició 1.376,38 €

uGNEP1000 Grup electrògen fix sobre bancada de les següents característiques:
-Automàtic SIN
-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford
-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A
-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A
-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll
-Inclosa posada en marxa i transport

P- 276  €18.299,00

Sense descomposició 18.299,00 €

uGNEP2110 Batería automàtica de condensadors per a correpció del factor de potència en
B.T. de les següents característiques:
- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz
- Composició: 2x40+2x10 kVAr
- Regulador
- Grau de protecció: IP-31
- Trafo de maniobra: 400/230
- Tensió de comandament: 230V
- Embarrat per a barres de coure
- Elements de protecció i comandament: 
  3 fusibles APR
  1 contactor amb resistencies per al comandament de corrent capacitiva
   làmpada de senyalització per glaó

P- 277  €3.240,00

Sense descomposició 3.240,00 €
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m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat
manual dels talussos

P- 278  €14,42

BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics €0,37500
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble €0,18500
BR3PU001 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra €10,16000

Altres conceptes 3,70 €

uGR411004 Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 50-60 cm d'alçària,
en C >10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

P- 279  €25,76

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

€0,10740

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,13160
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR €0,10920
BR411004 Subministrament de Chamaerops humilis de 50-60 cm d'alçària en C >10 L €15,60000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat

d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,23000

Altres conceptes 8,58 €

uGR432005 Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm d'alçària, en C-10
L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

P- 280  €21,47

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

€0,10740

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,13160
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,10920
BR432005 Subministrament de cupressàcia de 125-150 cm d'alçada en C mínim 10 L €11,31000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat

d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,23000

Altres conceptes 8,58 €

uGR433004 Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm d'alçària, en C-10 L i
clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

P- 281  €22,25

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

€0,10740

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,13160
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,10920
BR433004 Subministrament d'espècies tipus Juniperus sp de 60-80 cm d'alçada en

C-10 L
€12,09000

BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

€1,23000

Altres conceptes 8,58 €
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uGR451004 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp
de perímetre de tronc 8/10 cm en C mínim 30 L, en clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 282  €57,74

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

€0,10740

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,13160
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,10920
BR451004 Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de

perímetre de tronc 8/10 cm i C mínim 30 L
€43,92000

BR822001 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim
8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

€3,66000

BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

€1,23000

Altres conceptes 8,58 €

uGR45510N Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la d'implantació de la nova
EDAR, sempre que l'estat dels mateixos ho faci possible, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el lloc d'ubicació final segons
indiqui la Direcció Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. Inclou la feina de tallar les fulles i protegir l'ull

P- 283  €190,00

Sense descomposició 190,00 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 284  €1,03

B0111000 Aigua €0,01728
BR34J000 Bioactivador microbià €0,13160
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,24896
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,01680
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,12000
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
€0,10110

Altres conceptes 0,39 €

uO1CED40P Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 40
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 285  €655,77

Altres conceptes 655,77 €

uO1CED65P Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 65
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 286  €739,85

Altres conceptes 739,85 €

uO1CED80P Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 287  €775,13

Altres conceptes 775,13 €

uO1CEDA02 Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 100
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 288  €1.040,87

Altres conceptes 1.040,87 €
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uO1NU0007 Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a mesura
contínua de nivell sense contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM.
Rang de mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2
metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de
mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum. Compensació de velocitat del
so Inclou programari de configuració No inclou COMMUBOX (interface PC).
Homologació: Zones no classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G
1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART
Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet visualització corba
envolupant in situ.

P- 289  €1.015,31

Altres conceptes 1.015,31 €

uODDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols

P- 290  €8,55

B071UC01 Morter M-80 €0,24894
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima

d'acer de 20 mm de diàmetre
€5,30000

Altres conceptes 3,00 €

uOE21U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 291  €854,32

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

€154,41600

B071UC01 Morter M-80 €8,29800
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120

cm d'alçària, amb forats per a tubs
€216,82000

BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

€118,27000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

€100,84000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

€26,50000

Altres conceptes 229,18 €

mOE21U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 292  €283,42

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

€52,75880

B071UC01 Morter M-80 €8,29800
BDD1U016 Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària,

per a pou de registre
€152,04707

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

€15,90000

Altres conceptes 54,42 €

uOE22U010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

P- 293  €129,38

B071UC01 Morter M-80 €1,65960
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a

càrrega de ruptura de 40 t
€100,84000

Altres conceptes 26,88 €

uOE22U012 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb
tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat

P- 294  €139,09

B071UC01 Morter M-80 €1,65960
BDDZU004 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil,

abatible i amb tancador de seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t
€110,55000

Altres conceptes 26,88 €
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uOE22U100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols

P- 295  €8,60

B071UC01 Morter M-80 €0,24894
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima

d'acer de 20 mm de diàmetre
€5,30000

Altres conceptes 3,05 €

mOF416211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre nominal, AISI 316,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

P- 296  €23,42

B0A71EU0 Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior €0,16400
BF41620U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI 316 €7,41000
BFW4341U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´ per

a soldar
€0,30750

BFY4341U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 1´´,soldat

€0,19000

Altres conceptes 15,35 €

mOF418211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura d'1 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

P- 297  €27,41

B0A71HU0 Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior €0,16820
BF41820U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´ 1/2, AISI 316 €10,91000
BFW4541U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´ 1/2

per a soldar
€0,62250

BFY4541U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 1´´ 1/2,soldat

€0,36000

Altres conceptes 15,35 €

mOF419211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

P- 298  €40,41

B0A71KU0 Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior €0,28130
BF41920U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI 316 €13,56000
BFW4641U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ per

a soldar
€0,91950

BFY4641U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´,soldat

€0,49000

Altres conceptes 25,16 €

mOF41A211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI
316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat
al fons de la rasa i provat

P- 299  €38,88

B0A71LU0 Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior €0,41580
BF41A20U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2, AISI 316 €17,35000
BFW4741U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2

per a soldar
€1,41000

BFY4741U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

€0,70000

Altres conceptes 19,00 €

mOF41B211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

P- 300  €54,46

B0A71MU0 Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior €0,45320
BF41B20U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI 316 €21,20000
BFW4741U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2

per a soldar
€1,41000

BFY4741U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

€0,70000

Altres conceptes 30,70 €
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mOF41C211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI
316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat
al fons de la rasa i provat

P- 301  €86,81

B0A71NU0 Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior €0,50820
BF41C20U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2, AISI 316 €26,49000
BFW4941U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2

per a soldar
€2,80200

BFY4941U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2,soldat

€1,19500

Altres conceptes 55,81 €

mOF41D211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

P- 302  €100,81

B0A71NU0 Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior €0,50820
BF41D20U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI 316 €30,33000
BFW4A41U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´ per

a soldar
€3,44700

BFY4A41U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 4´´,soldat

€1,41000

Altres conceptes 65,11 €

mOF41F211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

P- 303  €134,94

B0A71PU0 Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior €1,40360
BF41H20U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI 316 €53,05000
BFW4E41U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'' per a

soldar
€7,71600

BFY4E41U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 6'',soldat

€2,76000

Altres conceptes 70,01 €

mOFA30500 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima
8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la
rasa i provat

P- 304  €91,30

B0111000 Aigua €0,03648
BFB20500 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial

mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

€86,56120

Altres conceptes 4,70 €

mOFB1U509 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 305  €5,67

B0111000 Aigua €0,00768
BFB1U509 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 6, inclòs p.p. de

peces especials i accessoris
€4,34660

Altres conceptes 1,32 €

mOFB1U511 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 306  €7,53

B0111000 Aigua €0,01056
BFB1U511 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€6,11820

Altres conceptes 1,40 €
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mOFB1U516 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 307  €17,18

B0111000 Aigua €0,02304
BFB1U516 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€12,97800

Altres conceptes 4,18 €

mOFB1U520 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 308  €24,80

B0111000 Aigua €0,03648
BFB1U520 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€20,03350

Altres conceptes 4,73 €

mOFB1U525 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 309  €34,82

B0111000 Aigua €0,05664
BFB1U525 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€29,41680

Altres conceptes 5,35 €

mOFB1U528 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 310  €44,28

B0111000 Aigua €0,07104
BFB1U528 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 280 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€38,54260

Altres conceptes 5,67 €

mOFB1U603 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 311  €2,01

B0111000 Aigua €0,00096
BFB1U603 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 32 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€0,91670

Altres conceptes 1,09 €

mOFB1U605 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 312  €3,18

B0111000 Aigua €0,00192
BFB1U605 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€2,01880

Altres conceptes 1,16 €

mOFB1U607 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 313  €5,80

B0111000 Aigua €0,00480
BFB1U607 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 75 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€4,54230

Altres conceptes 1,25 €

mOFB1U702 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a PN 16 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 314  €1,86

B0111000 Aigua €0,00096
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BFB1U702 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 25 mm, PN 16, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€0,78280

Altres conceptes 1,08 €

mOFBC0248 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima
8 kN/m2.
Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat al fons de la
rasa i provat

P- 315  €20,33

Sense descomposició 20,33 €

uOG1C0300 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x
300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

P- 316  €1.035,29

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€4,21920

BJ1C0300 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x
300 amb accionament manual mitjançant volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

€928,09000

Altres conceptes 102,98 €

uOG1C0400 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 400 x
400 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

P- 317  €1.036,70

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€5,62560

BJ1C0300 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x
300 amb accionament manual mitjançant volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

€928,09000

Altres conceptes 102,98 €

uOG1C0500 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 500 x
500 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

P- 318  €1.335,17

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€7,03200

Altres conceptes 1.328,14 €

uOH15U205 Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència del motor de
5,50 kW i una capacitat hidràulica de 2500 l/h

P- 319  €32.156,97

BH11U010 Centrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una capacitat hidràulica
de 2500 l/h

€31.444,65000

Altres conceptes 712,32 €

uOI11E010 Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78
kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau
de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i tipus d'impulsor
semi-obert.

P- 320  €215,67

BO11E010 Bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', de 0,78 kW de potència, per uns cabals
de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre
màxim de partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert

€147,76000

Altres conceptes 67,91 €

uOK1AV005 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 50mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 321  €179,11

BF1DC005 Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, per a pressió
nominal de 10 bar, fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni. 

€142,54000

Altres conceptes 36,57 €
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uOK1AV006 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 65mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 322  €206,87

BF1DC006 Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm, per a pressió
nominal de 10 bar, fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni. 

€170,30000

Altres conceptes 36,57 €

uOK1AV008 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 323  €204,84

BF1DC008 Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, per a pressió
nominal de 10 bar, fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni. 

€174,81000

Altres conceptes 30,03 €

uOK1AV010 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 324  €211,57

BF1DC010 Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, per a pressió
nominal de 10 bar, fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni. 

€181,54000

Altres conceptes 30,03 €

uOK1AV015 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 150mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 325  €234,09

BF1DC015 Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, per a pressió
nominal de 10 bar, fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni. 

€204,06000

Altres conceptes 30,03 €

uOK1V1VC01 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50.
Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 12 Kg.

P- 326  €183,48

BFV1C001 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

€109,35000

Altres conceptes 74,13 €

uOK1V1VC02 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65.
UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 15 Kg.

P- 327  €187,43

BFV1C002 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

€113,30000

Altres conceptes 74,13 €

uOK1V1VC03 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80.
Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons
les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19
Kg.

P- 328  €213,39

BFV1C003 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

€139,26000

Altres conceptes 74,13 €
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uOK1V1VC04 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100.
Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 25 Kg.

P- 329  €239,98

BFV1C004 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

€165,85000

Altres conceptes 74,13 €

uOK1V1VC06 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150.
Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 44 Kg.

P- 330  €414,66

BFV1C006 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

€340,53000

Altres conceptes 74,13 €

uOK1V1VC10 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40.
Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 9,5 Kg.

P- 331  €174,72

BFV1C101 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 9,5 Kg.

€100,59000

Altres conceptes 74,13 €

uOK1V2VP15 Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil
motoritzada amb junt automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37 Kg.

P- 332  €2.777,85

BFV2MB01 Vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 150.
PN 16. Pes 37 Kg.

€2.703,72000

Altres conceptes 74,13 €

uOK1V4RE01 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant.
DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg

P- 333  €362,29

BFV4PA01 Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg €288,16000
Altres conceptes 74,13 €

uOK1V4RE02 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant.
DN 80. PN 16. Pes 15 Kg

P- 334  €399,30

BFV4PA02 Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg €325,17000
Altres conceptes 74,13 €

uOK1V4RE03 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant.
DN 100. PN 16. Pes 22 Kg

P- 335  €424,04

BFV4PA03 Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16. Pes 22 Kg €349,91000
Altres conceptes 74,13 €

uOK1V5B03 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 P- 336  €193,68

Altres conceptes 193,68 €

uOK1V5B04 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 P- 337  €241,11
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OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA COL·LECTOR D'ARRIBADA01

CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

614,8757,30 4.488,59

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

398,7004,40 1.754,28

3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 39)

144,9007,96 1.153,40

4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 31)

6,63852,28 347,03

5 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)

17,20034,59 594,95

CAPÍTOLTOTAL 01.01.01 8.338,25

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA COL·LECTOR D'ARRIBADA01

CAPÍTOL COL·LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 52)

2,40093,65 224,76

2 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 304)

169,54091,30 15.479,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01.02 15.703,76

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA COL·LECTOR D'ARRIBADA01

CAPÍTOL POUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P - 294)

4,000139,09 556,36

2 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 295)

30,0008,60 258,00

3 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 291)

4,000854,32 3.417,28

4 OE21U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part

4,000283,42 1.133,68

Euro
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proporcional de graons (P - 292)

CAPÍTOLTOTAL 01.01.03 5.365,32

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA COL·LECTOR D'ARRIBADA01

CAPÍTOL SOBREEIXIDOR CAPTACIÓ AIGÜES RESIDUALS - RIERA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

58,3747,30 426,13

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

39,4164,40 173,43

3 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 55)

19,68034,74 683,68

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 30,74024,69 758,97

5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

0,81276,25 61,92

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

616,6801,10 678,35

7 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 52)

2,40093,65 224,76

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontal (P - 56) 4,20031,57 132,59

9 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 290)

6,0008,55 51,30

10 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat (P - 293)

1,000129,38 129,38

11 G7J1U051 m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 84)

9,20015,00 138,00

12 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
49)

6,768107,26 725,94

13 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 50)

3,510106,24 372,90

14 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 47)

1,40497,59 137,02

CAPÍTOLTOTAL 01.01.04 4.694,37

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET02

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

461,1007,30 3.366,03

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

322,8004,40 1.420,32

3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 39)

91,4007,96 727,54

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)

10,90034,59 377,03

CAPÍTOLTOTAL 01.02.01 5.890,92

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET02

CAPÍTOL COL·LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 52)

9,60093,65 899,04

2 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 304)

105,00091,30 9.586,50

CAPÍTOLTOTAL 01.02.02 10.485,54

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET02

CAPÍTOL POUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P - 294)

3,000139,09 417,27

2 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 295)

29,0008,60 249,40

3 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 291)

3,000854,32 2.562,96

4 OE21U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 292)

2,000283,42 566,84

CAPÍTOLTOTAL 01.02.03 3.796,47

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET02

CAPÍTOL BROQUET04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

1,3574,40 5,97

2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 5,53024,69 136,54

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

76,0801,10 83,69

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

0,31376,25 23,87

5 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 43)

4,50031,38 141,21

6 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

2,7507,30 20,08

7 G450A332 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 51)

1,26897,50 123,63

CAPÍTOLTOTAL 01.02.04 534,99

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA MOVIMENT GENERAL DE TERRES PLANTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 42)

400,0000,84 336,00

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 37)

3.007,3005,38 16.179,27

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 36)

2.945,0000,74 2.179,30

4 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 32)

85,000134,57 11.438,45

5 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 33)

1.083,9004,58 4.964,26

SUBOBRATOTAL 01.03 35.097,28

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL EDIFICI GENERAL PLANTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

675,1287,30 4.928,43

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 5

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 33)

342,0004,58 1.566,36

3 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera
de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 41)

110,86826,33 2.919,15

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

623,7624,40 2.744,55

5 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 48)

234,48196,50 22.627,42

6 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 47)

53,94097,59 5.264,00

7 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 50)

8,824106,24 937,46

8 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
49)

11,930107,26 1.279,61

9 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 52)

2,67493,65 250,42

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

21.575,8001,10 23.733,38

11 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 55)

344,15034,74 11.955,77

12 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 475,77024,69 11.746,76

13 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

36,63676,25 2.793,50

14 G4L1U02N u Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de
pendent per una càrrega màxima de 750 kg/m i una longitud de
11m, inclòs p.p. d'elements de fixació, transport i col·locació (P -
65)

6,0001.473,85 8.843,10

15 G4L1U50N m Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de longitud,
per a pont grua de 6,3 t, totalment col·locada  (P - 67)

40,000200,66 8.026,40

16 G4L1U60N u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat
T02 i 7,40 m d'altura lliure, totalment col·locats  (P - 69)

12,0001.470,96 17.651,52

17 G4L1U61N u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat
T02 i 5,90 m d'altura lliure, totalment col·locats  (P - 70)

2,0001.102,00 2.204,00

18 G4L1U55N u Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada  (P - 68) 10,000155,15 1.551,50

19 E700116N u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de
fusta), totalment instal·lat  (P - 17)

1,0001.750,00 1.750,00

20 G614R120 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4
cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 73)

135,60011,35 1.539,06

21 E61A551D m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida
foradat llis de 50x20x15 cm amb doble cambra, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb

52,65020,54 1.081,43

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 6

formigonera de 165 l (P - 6)

22 E61A331D m2 Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x10 cm, per a revestir, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 5)

38,20016,77 640,61

23 G4E3R02N m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de ciment gris
d'una cara vista i una cara per a revestir, de categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb
traves, brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat
amb acer b 500 s en barres corrugades (P - 64)

517,12250,54 26.135,35

24 G4E2R02N m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de ciment gris per
a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats
amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades

 (P - 62)

235,12549,84 11.718,63

25 G4L1U04N m Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó de
6,50 m de longitud, amb separació de 1,50 m entre recolçaments
de placa coberta, amb p.p. d'elements de fixació, inclòs transport i
col·locació (P - 66)

330,00030,53 10.074,90

26 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 61)

592,50010,05 5.954,63

27 G62A1012 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés personal de 2,00 x 2,50 m. (P - 77)

3,000372,00 1.116,00

28 G62A1022 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés maquinaria i equips de 3,00 x 4,00 m. (P -
78)

2,000760,00 1.520,00

29 G62A1010 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés personal de 1,50 x 2,50 m. (P - 75)

1,000274,50 274,50

30 G62A1024 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés maquinaria i equips de 4,00 x 4,00 m. (P -
79)

2,0001.075,00 2.150,00

31 G62A1011 u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer
galvanitzat per accés personal de 1,00 x 2,50 m. (P - 76)

1,000225,00 225,00

32 E61ZU10N m Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locació
 (P - 8)

24,30018,25 443,48

33 G62B1010 m2 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i
premsat, incolor, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 80)

11,000255,00 2.805,00

34 E61ZU12N m Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial de 20 x
5 cm, assegut amb morter de ciment 1:6 polit i abrillantat, amb
goteró 
 (P - 9)

8,00021,25 170,00

35 E81134E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 19)

175,90023,70 4.168,83

36 E81136E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 20)

1.066,77222,31 23.799,68

37 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 106)

7,840192,33 1.507,87

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 7

38 G4D01085 m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente
instal.lada. (P - 54)

11,6005,07 58,81

39 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 290)

16,0008,55 136,80

40 E5251010 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de
25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs peça remat
cumbrera i perfils tipus omega de subjecció. (P - 1)

409,20047,96 19.625,23

41 E5251030 m2 Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat
sandwich tipus ISOTAP 1000, amb material auxiliar de
col·locació.
 (P - 2)

409,20055,25 22.608,30

42 E5251032 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat
i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada
al baixant (P - 3)

68,20038,21 2.605,92

43 E5251036 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D
125 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 4)

30,00044,71 1.341,30

44 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció
de les zones de soldadures (P - 46)

2.979,3802,94 8.759,38

45 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i
50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub
de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons
plànols (P - 103)

22,000268,54 5.907,88

46 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm
de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 98)

25,25078,54 1.983,14

47 GDK2N058 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix
de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 104)

2,000330,61 661,22

48 GB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de
malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 100)

11,57582,52 955,17

49 G3Z1U050 m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1
capa base de morter, 1 capa d'acabat de morter i una capa de
pintura de recobriment (P - 45)

37,19025,43 945,74

50 G7C1100N m2 Fibra de vidre per a insonorització en sala desodorització (P - 83) 135,60017,05 2.311,98

51 E902100N m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal (P - 25)

71,50026,39 1.886,89

52 E82124JV m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb rajola ceràmica fina de color marró de 28x14 cm, col.locada
amb morter adhesiu (P - 22)

77,60014,17 1.099,59

53 E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 23)

183,7507,79 1.431,41

54 E898AC40 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt de 71,5009,00 643,50

Euro
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poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 24)

55 G630100N m2 Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i
seguretat, pintada i col·locada (P - 81)

6,720105,90 711,65

56 E700100N u Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia instal·lat (P
- 10)

1,000105,00 105,00

57 E700102N u Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb dipòsit
de descàrrega baix, inclós mecanisme i seient instal·lat  (P - 11)

1,000201,00 201,00

58 E700104N u Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada blanca,
instal·lada, inclós griferia  (P - 12)

1,000170,45 170,45

59 E700106N u Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres,
portarrotllos, penjarobes, miralls, banc, etc, col·locats

       (P - 13)

1,000575,00 575,00

60 E700108N u Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als diversos
aparells sanitaris en tub d'acer galvanitzat, fins i tot calentador
elèctric d'aigua de 1000 litres de capacitat, totalment instal·lat

       (P - 14)

1,0002.097,00 2.097,00

61 E700110N u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb
baixants en pvc fins connectar amb el col·lector de desguàs, amb
pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars necessaris
totalment instal·lat  (P - 15)

1,0001.650,00 1.650,00

62 E700114N u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris,
totalment instal·lat  (P - 16)

1,0001.850,00 1.850,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04.01 308.420,66

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL MÒDUL DE TRACTAMENT BOLÒGIC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 33)

2.701,0014,58 12.370,58

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

1.754,0984,40 7.718,03

3 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

27,91576,25 2.128,52

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 91)

41,87419,48 815,71

5 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 52)

10,81293,65 1.012,54

6 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 50)

120,977106,24 12.852,60

7 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
49)

138,542107,26 14.860,01

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 9

8 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical (P - 59) 137,77641,31 5.691,53

9 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical (P - 60) 295,74449,34 14.592,01

10 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 235,21024,69 5.807,33

11 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 58) 302,08528,56 8.627,55

12 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

19.463,9251,10 21.410,32

13 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 106)

46,770192,33 8.995,27

14 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 290)

118,0008,55 1.008,90

15 G887U010 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 88)

1,43086,00 122,98

16 G887U015 m Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per
anivellació coronació en murs decantadors  (P - 89)

13,38531,00 414,94

17 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm
de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues
capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada (P - 99)

64,51095,25 6.144,58

18 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 85)

18,85228,78 542,56

19 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 86)

6,5988,57 56,54

20 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 87)

18,8523,92 73,90

21 OFB1U528 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 310)

13,45044,28 595,57

22 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 308)

7,95024,80 197,16

CAPÍTOLTOTAL 01.04.02 126.039,13

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ARQUETA DE SORTIDA D'AIGUA TRACTADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

148,1567,30 1.081,54

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

103,6874,40 456,22

Euro
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T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 10

sobre perfil teòric (P - 38)

3 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
49)

15,538107,26 1.666,61

4 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 50)

4,926106,24 523,34

5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 55)

57,46834,74 1.996,44

6 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 55,75024,69 1.376,47

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

1.227,8401,10 1.350,62

8 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm
de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 98)

11,20078,54 879,65

9 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 52)

3,07593,65 287,97

10 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

1,60776,25 122,53

11 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 290)

9,0008,55 76,95

12 G7J1U051 m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 84)

17,75015,00 266,25

13 GDKZR015 m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en
arqueta de presentació, inclòs elements de fixació (P - 107)

3,000175,00 525,00

14 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 106)

5,063192,33 973,77

CAPÍTOLTOTAL 01.04.03 11.583,36

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ESPESSIDOR DE FANGS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

78,5207,30 573,20

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

68,5284,40 301,52

3 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

0,96476,25 73,51

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 11

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 23,60024,69 582,68

5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 55)

14,22034,74 494,00

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

932,1601,10 1.025,38

7 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 106)

0,250192,33 48,08

8 G887U010 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 88)

0,09886,00 8,43

9 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 48)

12,83696,50 1.238,67

10 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 47)

2,70097,59 263,49

CAPÍTOLTOTAL 01.04.04 4.608,96

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL BIOFILTRE05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 33)

246,9254,58 1.130,92

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

87,2954,40 384,10

3 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 48)

23,39496,50 2.257,52

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

9,43076,25 719,04

5 G4Z9U01N m Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similar (P - 71) 38,80010,00 388,00

6 G4Z9U03N m2 Subministrament i col·locació de plaques alleugerades prefabricat
in situ de formigó armat amb àrid fi de 12 cm de gruix de 0,48 x
0,99 cm, amb perforacions de D16 mm. (P - 72)

80,00035,00 2.800,00

7 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 57,58024,69 1.421,65

8 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

1.403,6401,10 1.544,00

9 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 106)

0,490192,33 94,24

10 E81116E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 18)

153,96718,52 2.851,47

Euro
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T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 12

11 G6251005 m3 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment Portland
i sorra de riu en formació de parets verticals de qualsevol gruix,
inclòs subministrament del material i la seva execució.  (P - 74)

36,384178,12 6.480,72

12 G6A1N040 u Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de mamparas
metal·liques tipus Sandwich, incloent-hi p.p. de marc, guies i
ancoratges per extracció. (P - 82)

1,0001.159,81 1.159,81

CAPÍTOLTOTAL 01.04.05 21.231,47

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGJ14111 u Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i
ecexució compacta, per a centre de transformació de superfície i
maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1
vianants i 1 trasformador), amb enllumenat connectat i governat
des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de
1000 kVA de potència. (P - 30)

1,00011.996,20 11.996,20

CAPÍTOLTOTAL 01.04.06 11.996,20

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL DIPÒSIT DE CLORUR FÈRRIC07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 33)

15,6064,58 71,48

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

10,5004,40 46,20

3 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera
de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 41)

1,92226,33 50,61

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

0,96176,25 73,28

5 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 6,00024,69 148,14

6 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 58) 19,41028,56 554,35

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

328,5601,10 361,42

8 GB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i
separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye
40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 101)

0,29386,69 25,40

9 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat (P - 90)

15,2507,12 108,58

10 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 5,47696,50 528,43

Euro
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20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 48)

CAPÍTOLTOTAL 01.04.07 1.967,89

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ARQUETA MESURA DE CABAL AIGUA BIOLÒGIC08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

12,6007,30 91,98

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

5,4004,40 23,76

3 E61A991D m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida
foradat llis de 50x20x25 cm amb doble cambra, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 7)

11,55025,89 299,03

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 1,90024,69 46,91

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

54,0001,10 59,40

6 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

0,48476,25 36,91

7 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 290)

5,0008,55 42,75

8 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 106)

3,063192,33 589,11

9 G887U010 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 88)

0,08086,00 6,88

10 E81137E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 21)

11,55023,87 275,70

11 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera
de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 41)

0,54026,33 14,22

12 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 48)

0,90096,50 86,85

CAPÍTOLTOTAL 01.04.08 1.573,50

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ARQUETA MESURA DE CABAL AIGUA PRETRACTADA09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments 12,6007,30 91,98
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amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

3,4204,40 15,05

3 E61A991D m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida
foradat llis de 50x20x25 cm amb doble cambra, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 7)

15,18025,89 393,01

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 57) 1,90024,69 46,91

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

97,2001,10 106,92

6 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

0,48476,25 36,91

7 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 48)

1,62096,50 156,33

8 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 290)

5,0008,55 42,75

9 G887U010 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 88)

0,08086,00 6,88

10 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat (P - 293)

1,000129,38 129,38

11 E81137E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 21)

15,18023,87 362,35

12 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera
de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 41)

0,54026,33 14,22

CAPÍTOLTOTAL 01.04.09 1.402,69

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ARQUETA REPARTIMENT I BY-PASS BIOLÓGIC10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

31,5907,30 230,61

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

25,0544,40 110,24

3 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 58) 47,10028,56 1.345,18

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 53)

432,9601,10 476,26
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5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 44)

0,37876,25 28,82

6 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 290)

6,0008,55 51,30

7 G7J1U051 m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 84)

6,00015,00 90,00

8 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 106)

2,080192,33 400,05

9 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
49)

6,304107,26 676,17

10 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 50)

0,912106,24 96,89

CAPÍTOLTOTAL 01.04.10 3.505,52

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL XARXES DE CANONADES11

SUBCAPÍTOL XARXA DE CANONADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 34)

365,1006,77 2.471,73

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)

36,51034,59 1.262,88

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

217,5004,40 957,00

4 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 39)

111,0907,96 884,28

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.11.01 5.575,89

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL AIGUA POTABLE, AIGUA INDUSTRIAL I XARXA DE REG12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 34)

136,8756,77 926,64

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)

24,63834,59 852,23
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3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

54,7504,40 240,90

4 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 39)

54,7507,96 435,81

5 GDK2N060 u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació, replè,
encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de polipropilè.
(P - 105)

1,000280,78 280,78

6 GJS11010 U Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou
subministrament, instal.lació, muntatge amb fixació de formigó
HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs
completament acabat. (P - 175)

10,000181,72 1.817,20

7 GJS11030 u Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua potable,
inclòs armari i p.p. d'obra civil necessària (P - 177)

1,00090,00 90,00

8 GJS11012 U Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet
segons s'indica en els plànols, inclou subministrament, col.locació
amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb
morter, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. (P - 176)

17,00041,47 704,99

9 OFB1U603 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 311)

290,0002,01 582,90

10 OFB1U702 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 314)

75,0001,86 139,50

11 OFB1U605 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 312)

190,0003,18 604,20

12 GJS11032 u Formació de centre de control per a xarxa de reg, amb els
següents elements:
- 1 regulador de pressió 1-1/2
- 2 manómetre de glicerina
- 1 vàlvula de bola de llautó 1-1/2
- 1 Electrovàlvula 1-1/2 (P - 178)

1,000607,00 607,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04.12 7.282,15

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA URBANITZACIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

53,5507,30 390,92

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 91)

207,20019,48 4.036,26

3 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 94)

495,00029,08 14.394,60
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4 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 93)

203,00020,02 4.064,06

5 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 92)

182,00014,46 2.631,72

6 GAR2100N u Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de 2,40x2
m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla d'acer galvanitzat
plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5
mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent
excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat
dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de
suport de 30x30 cm amb formigó ha-25 (P - 97)

1,000835,00 835,00

7 GAR1U055 m Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m d'alçària
sobre muret, formada per sabata correguda de 0.45 x 0.45 m de
formigó HM 20 i muret de 40 cm d'alçada amb blocs de formigó
de 20 cm, amb malla d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió
de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m
com a màxim, incloent excavació, tensors, tornapuntes i material
auxiliar (P - 96)

271,00059,24 16.054,04

8 G4E3R020 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
de 40x20x20 cm, d'una cara vista i una cara per a revestir,
col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats
amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades (P - 63)

29,00050,54 1.465,66

9 E81137E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 21)

29,00023,87 692,23

10 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 95)

259,000104,50 27.065,50

11 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 52)

24,99093,65 2.340,31

12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

8,9254,40 39,27

13 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 102)

3,000245,82 737,46

14 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 309)

51,00034,82 1.775,82

15 GR432005 u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm
d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 280)

25,00021,47 536,75

16 GR411004 u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 50-60 cm
d'alçària, en C >10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,

18,00025,76 463,68
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incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 279)

17 GR433004 u Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm d'alçària,
en C-10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 281)

12,00022,25 267,00

18 GR451004 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 8/10 cm en C mínim 30 L, en
clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

 (P - 282)

2,00057,74 115,48

19 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 278)

520,80014,42 7.509,94

20 GR45510N u Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la d'implantació de
la nova EDAR, sempre que l'estat dels mateixos ho faci possible,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació
de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 150x150x100 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el lloc d'ubicació final segons indiqui la
Direcció Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de
terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles i protegir
l'ull
 (P - 283)

85,000190,00 16.150,00

21 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 284)

2.604,0001,03 2.682,12

SUBOBRATOTAL 01.05 104.247,82

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL OBRA D'ARRIBADA, DESBAST GRUIXOS I POU BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OG1C0400 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316,
mides 400 x 400 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 317)

2,0001.036,70 2.073,40

2 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 271)

6,00085,05 510,30

3 GNEM5280 u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents
característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,40 m. 
- Alçada de forat: 0,40 m. 

1,000258,00 258,00
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- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 241)

4 GNEM0195 u Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids gruixos, de
les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Tipus: vertical
Dimensions del canal:
- Ample: 0,40 m.
- Alçada: 1,00 m.
Reixa estatica:
- Tipus: recta
- Inclinació vertical: 75 graus
- Separació entre barrots: 20 mm.
- Ample  de pletines: 12 mm
Bastidor:
- Tipus: monobloc
Materials:
- Reixa: acer inoxidable AISI 304
- Pinta: acer inoxidable AISI 304
- Bastidor: acer inoxidable AISI 304
Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Automatismes:
- Llimitador de par
- Temporizador i presió diferencial
Acabat:
- Segons Esp. Tec.
 (P - 196)

1,00020.029,33 20.029,33

5 GNEM0316 u Pont grua birrail de les següents característiques:
- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar
- Capacitat de càrrega: 6000 kg
- Velocitat d'elevació: 3 m/min
- Velocitat de translació del carro: 20 m/min
- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials
- Tambor: tub d'acer semi dur laminat
Accionament: motoreductor  elèctrics
- Tipus: monoboc
- Potencia: motor  elevació 4,5 kW
- Potencia: motor translació carro 0,45 kW
- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:
- Segons estàndards del fabricant 
Inclòs subministre del material, muntatge i proves de
funcionament.  (P - 199)

1,00016.725,00 16.725,00

6 GNEM0542 u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua bruta 
- Cabal: 34 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 8 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 41,1% 

3,0002.431,35 7.294,05

Euro
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- Tipus de tancament: doble mecanic 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fonería GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 3 kW. 
- Velocitat: 1.400 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs
d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec ) (P - 203)

7 GNEM4140 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: Bombament pou de gruixos 
- Diàmetre principal: 150 mm 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 150
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 234)

1,0001.327,15 1.327,15

8 GNEM0305 u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 800 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc (P - 197)

1,000548,26 548,26

9 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 302)

12,750100,81 1.285,33

10 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 329)

3,000239,98 719,94

11 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 330)

1,000414,66 414,66

12 OK1V4RE03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 100. PN 16. Pes 22 Kg (P - 335)

3,000424,04 1.272,12

13 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
324)

3,000211,57 634,71

14 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

60,00011,60 696,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.01 53.788,25

Euro
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OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL PRETRACTAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0315 u Tamís rotatiu de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.
- Caball: 67.92 m3/h
- Forma del tamís: cilíndrica
- Llum de pas: 1,5 mm.
Materials:
- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L
- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L
Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp. Tec)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 9 rpm
Acabat: 
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)
 (P - 198)

1,0009.117,50 9.117,50

2 GNEM0105 u Transportador compactador de cargol sense fi de les següents
característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Disposició: horitzontal
- Material a transportar: residus agiua bruta
- Capacitat: 1,50 m3/h
- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m
- Longitud transportador: 5 m.
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat:  33  rpm
- Tremuja de descàrrega de 1,30 m
Materials:
- Canal: acer A 410b
- Hèlix: acer A 410b
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 kW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segun standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.) (P - 192)

1,0009.275,80 9.275,80

3 OF416211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 296)

12,00023,42 281,04

4 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. ) (P - 201)

1,0001.399,00 1.399,00

5 GNEM5210 u Pretractament compacte prefabricat per a tractament de aigües
residuals de les següents característiques:
 Marca: Filtramassa o similar 
 Model: PC
 Cabal màxim: 68 m3/h
 Dimensions exteriors: 5,50 x 1,10 x 1,72 m

1,00034.933,53 34.933,53
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Incloent els següents elements:
  - Cargol extractor de sorres
  - Extractor de greixos
  - By-Pass
Motors:
 - Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW
 - Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW
 - Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW
 - Tensió: 220/380 V 50 Hz
 - Protecció: IP 55
 - Aïllament: Classe F
Materials: 
  - Acer inox.AISI 304
(Resta de característiques segons Esp. Téc.)  (P - 240)

6 GNEM0104 u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent
vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec.  (P - 191)

2,000228,00 456,00

7 OF41F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 303)

10,500134,94 1.416,87

8 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 330)

1,000414,66 414,66

9 GNEM0005 u Graella formada per canonada de PVC DN 80, per distribucción
d'aire a dessorador, amb 8 unitats. de difusors de bombolla
gruixudes, marca EIMCO o similar, amb vàlvules de bola de
tancament. (P - 186)

1,000293,90 293,90

10 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 306)

8,0007,53 60,24

11 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 329)

1,000239,98 239,98

12 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 307)

20,00017,18 343,60

13 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 189)

2,00086,25 172,50

14 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

45,00011,60 522,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.02 58.926,62

Euro
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OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL SEPARACIÓ DE GREIXOS I FLOTANTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
323)

1,000204,84 204,84

2 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 300)

4,00054,46 217,84

3 GNEM0810 u Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de
greixos i flotants, de les següents característiques: 
  - Marca: FILTRAMASSA o equivalent 
  - Per a un cabal de 10 m3 / h
  - Longitud del tanc: 2430 mm
  - Amplada del tanc: 1000 mm
  - Alçada total: 2190 mm
Materials: 
  - Xassís: acer inoxidable AISI 304 
  - Eix: acer inox. AISI 304 
  - Rascadors: 4 ud 
Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc) 
  - Tipus: monobloc 
  - Potència: 0,18 KW 
  - Velocitat de sortida: 2,7 rpm 
Acabat: 
  - Segons estàndard de fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tèc) (P - 206)

1,00012.068,31 12.068,31

4 GNEM0305 u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 800 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc (P - 197)

1,000548,26 548,26

5 GNEM0405 u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a
pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques, fins i tot
vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per
comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - falques: coure recuit  (P - 200)

1,000309,40 309,40

6 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 189)

1,00086,25 86,25

7 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

80,00011,60 928,00

Euro
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 (P - 258)

8 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 328)

2,000213,39 426,78

CAPÍTOLTOTAL 01.06.03 14.789,68

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL CLASSIFICADOR DE SORRES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0605 u Classificador rentador de sorres de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASSA o similar 
- Model: CT15/15 
- Tipus: Cargol sense fi 
- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h 
- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 kW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 205)

1,0009.157,50 9.157,50

2 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 328)

1,000213,39 213,39

3 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 300)

4,00054,46 217,84

4 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. ) (P - 201)

1,0001.399,00 1.399,00

5 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

70,00011,60 812,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.04 11.799,73

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL MESURA DE CABAL D'AIGUA BRUTA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 302)

2,000100,81 201,62
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2 GNEM1124 u Brida plana per soldar 
- DN 100 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec  (P - 210)

2,00052,93 105,86

3 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 193)

1,000162,29 162,29

4 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 329)

1,000239,98 239,98

5 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
324)

1,000211,57 211,57

6 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

10,00011,60 116,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.05 1.037,32

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BY-PASS, REGULACIÓ I MESURA CABAL A BIOLÒGIC06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
324)

1,000211,57 211,57

2 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de
mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 316)

1,0001.035,29 1.035,29

3 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 299)

2,00038,88 77,76

4 OK1AV006 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 65mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
322)

2,000206,87 413,74

5 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 306)

10,0007,53 75,30

6 GNEM0099 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 

2,00074,12 148,24

Euro
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- DN 65 
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 188)

7 GNEM1122 u Brida plana per soldar 
- DN 65 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec  (P - 209)

2,00038,59 77,18

8 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 194)

1,000251,08 251,08

9 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb
brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les següents
característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini (P - 195)

1,000222,33 222,33

10 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 308)

25,00024,80 620,00

11 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 327)

1,000187,43 187,43

12 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

10,00011,60 116,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.06 3.435,92

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL ARQUETA DE MESCLA I BY-PASS REACTOR BIOLÒGIC07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OG1C0500 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316,
mides 500 x 500 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 318)

1,0001.335,17 1.335,17

2 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de
mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 316)

1,0001.035,29 1.035,29
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3 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 193)

3,000162,29 486,87

4 GNEM9507 u Electroagitador de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat 
- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m. 
- Capacitat del dipòsit: 20 m3 
- Posició de treball: vertical 
- Tipus d'amarratge: per brida 
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial 
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm 
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm. 
- Longitud de l'eix: 2.800 m. 
Materials: 
- Eix: acer al carboni 
- Agitador: acer al carboni 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2,2 KW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec ) (P - 267)

1,0004.360,50 4.360,50

5 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
324)

1,000211,57 211,57

6 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 302)

2,000100,81 201,62

7 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 329)

1,000239,98 239,98

8 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 271)

1,00085,05 85,05

9 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

30,00011,60 348,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.07 8.304,05

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL REACTOR BIOLÓGIC08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 GNEM8105 m Sobreeixidor de les següents característiques: 
- Alçada: 200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat (P - 264)

2,00036,00 72,00

2 GNEM8001 u Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents
característiques: 
- Alçada: 600 mm. 
- Amplada: 1.200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat 
Acabat: 
- Segons Esp Tec   (P - 259)

1,000155,82 155,82

3 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 308)

14,00024,80 347,20

4 GNEM7125 u Graella de distribucción d'aire elevable formada per: 
- Marca: OMS-Saceda o equivalent 
- Mod: geo 100/304 
- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI 304,
amb guies en acer galvanitzat, amb sistema d'elevació manual. 
- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca
Roeflex Roediger de 310 mm de diàmetre per bombolla fina.
- Cabal unitari: 4,23 m3/h (P - 250)

3,00018.026,13 54.078,39

5 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb
brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les següents
característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini (P - 195)

1,000222,33 222,33

6 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)  (P - 218)

4,00065,01 260,04

7 GNEM3930 u Agitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL 
- Forma de bassa: donut 
- Volum: 612 m3 
- Posició de treball: horitzontal submergit 
- Tipus d'amarratge: per suport fons canal 
- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm 
- Angle de l'hèlix: 8,3 º 
- Nombre d'àleps: 2 
- Velocitat: 42 rpm 
- Empenta: 1032 N 
- Pes: 150 kg 
- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques
d'ancoratge i polipast manual 
Materials: 

1,00015.320,31 15.320,31
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- Eix: acer inox. AISI 420 
- Cos: GG25 
- Helice: fosa gris 
- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec
2.00.00.02) 
- Tipus: monobloc 
- Protecció: IP-68 
- Potència: 1,4 KW 
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 230)

8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

45,00011,60 522,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.08 70.978,09

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL DECANTADOR09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 194)

1,000251,08 251,08

2 GNEM3027 u Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de planta
circular, de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Tipus. rasquetes 
- Tracció: perifèrica
- Diàmetre del tanc: 8,20 m. 
- Alçada del líquid: 3,50 m. 
Pont: 
- Longitud: 4,60 m. 
- Ample útil: 0,80 m. 
Punt de gir: 
- Tipus: taula giratòria 
- Presa de corrent: anells fregants 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 2,00 m. 
- Alçada: 1,50 m. 
Braços escombrat de fons: 
- Tipus: radial 
- Quantitat: 3 
Sistema de neteja de canals i abocadors: 
- Tipus: raspall 
Recollida de flotants: 
- Tipus: caixa submergida 
Deflector i abocador 
Materials: 
- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE
37.501 

1,00021.870,46 21.870,46
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- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada 
- Barana: acer inoxidable 
- Escala d'accés 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat 
- Deflector i abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,25 KW 
- Velocitat de sortida: 10 rpm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 226)

3 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

45,00011,60 522,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.09 22.643,54

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL RETIRADA DE GREIXOS DEL DECANTADOR10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0025 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 80 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 187)

3,000101,08 303,24

2 GNEM2567 u Grup motobomba centrifuga de les següents Característiques: 
- Marca: ABS o equivalent 
- Execució: submergible 
- Instal lació: Fixa 
- Fluid un bomber: Greixos i flotants 
- Cabal: 3 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm. 
- Tipus d'impulsor: vòrtex d' 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 13,5% 
- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici 
Materials: 
- Carcassa: Fosa GG-25 
- Rodet: Fundició GG-25 
- Eix: acer inox. AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.  
- Potència: 1,9 KW 
- Velocitat: 1,450 rpm. 
- Aïllament: Classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia espàrrecs i
d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons ESP. Tec ) (P - 222)

1,0001.796,85 1.796,85

3 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre

1,000213,39 213,39
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brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 328)

4 GNEM3905 u Electroagitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos 
- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m 
- Volum: 10 m3 
- Diàmetre de la hèlix: 200mm. 
- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m. 
- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg. 
Materials: 
- Cos: fosa gris 
- Helice: fosa gris 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2 kW
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec ) (P - 228)

1,0003.512,70 3.512,70

5 GNEM4604 u Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- DN 80 
- Connexions: brides DIN 2.502 
- Accionament: neumàtic 
Materials: 
- Cos: fosa
- Maniguet: neoprè 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 239)

1,000195,50 195,50

6 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg (P - 334)

1,000399,30 399,30

7 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 327)

1,000187,43 187,43

8 OK1V4RE01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg (P - 333)

1,000362,29 362,29

9 GNEM0099 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 65 
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 188)

1,00074,12 74,12

10 GNEM1405 u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a
pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques, inclosa
vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per
comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - Falques: coure recuit (P - 211)

1,000309,40 309,40

11 OFB1U607 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 313)

50,0005,80 290,00
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12 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 299)

10,00038,88 388,80

13 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

10,00011,60 116,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.10 8.149,02

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL ARQUETA DE SORTIDA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 193)

1,000162,29 162,29

2 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 302)

2,500100,81 252,03

3 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 328)

1,000213,39 213,39

4 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
324)

1,000211,57 211,57

5 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 194)

5,000251,08 1.255,40

6 OK1V2VP15 u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de fossa
dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37 Kg.
(P - 332)

1,0002.777,85 2.777,85

7 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 307)

15,00017,18 257,70

8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b

15,00011,60 174,00
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- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

CAPÍTOLTOTAL 01.06.11 5.304,23

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL PRODUCCIÓ D'AIRE A REACTOR MÒDUL I DESORRADOR12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM1007 u Ventilador extractor helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: CASALS o similar 
- Cabal màxim:1500 m3 / h. 
- Velocitat: 2.860 rpm 
- Potència absorbida: 200 W 
- Nivell sonor: 76 dB (A) 
Materials: 
- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre 
- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre 
Accionament: motor elèctric segons ETG
- Potència: 200 W 
- Execució: IP 65 
Accessoris: 
- Obturador tipus persiana 
- Reixeta de protecció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant (P - 207)

2,000244,23 488,46

2 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 306)

33,0007,53 248,49

3 GNEM2716 u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents
característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 25/104 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm 
- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça 
- Eix: F-1250 
- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec  
- Potència: 3.7 / 4 kW 
- Velocitat: 1500/2895 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Maniguet elàstic 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec ) (P - 225)

1,0002.791,10 2.791,10

4 GNEM7120 u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents
característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h. 

3,0005.064,27 15.192,81
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- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 4800 rpm 
- Potència absorbida: 8,45 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça 
- Eix: acer CK
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 11 KW 
- Velocitat: 2.940 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 249)

5 GNEM2710 u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: fins a 4 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de
moltopreno. (P - 223)

1,0001.667,44 1.667,44

6 GNEM2715 u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: 11 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de
moltopreno. (P - 224)

3,0002.184,53 6.553,59

7 GNEM4135 u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents
característiques: 
- Diàmetre principal: DN 100 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 100 
- Pressió nominal: PN 6 
- Material: acer inoxidable AISI 316L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 233)

1,0001.107,22 1.107,22

8 OK1AV005 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
321)

1,000179,11 179,11

9 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)  (P - 218)

3,00065,01 195,03

10 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 

1,00049,15 49,15
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- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 217)

11 GHA1PEC6 u Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de
1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min
Elevació 3 m  (P - 174)

1,0002.404,41 2.404,41

12 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
324)

4,000211,57 846,28

13 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 302)

60,000100,81 6.048,60

14 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 298)

16,00040,41 646,56

15 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant   (P - 190)

4,000325,57 1.302,28

16 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

35,00011,60 406,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.12 40.126,53

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BOMBAMENT DE FANGS EN RECIRCULACIÓ13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 194)

4,000251,08 1.004,32
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2 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 330)

2,000414,66 829,32

3 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 329)

2,000239,98 479,96

4 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 193)

2,000162,29 324,58

5 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 302)

4,000100,81 403,24

6 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 307)

9,00017,18 154,62

7 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
325)

2,000234,09 468,18

8 GNEM2530 u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: fangs recirculat 
- Cabal: 21 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3,5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 42,5% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 1,3 kW. 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs
d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 219)

2,0001.796,85 3.593,70

9 GNEM4113 u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440,
unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes recirculació 
- Diàmetre principal: 80 mm. 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 232)

1,000804,22 804,22
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10 OF41F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 303)

2,000134,94 269,88

11 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant   (P - 190)

2,000325,57 651,14

12 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 271)

3,00085,05 255,15

13 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 305)

3,0005,67 17,01

14 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 301)

13,00086,81 1.128,53

15 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
323)

2,000204,84 409,68

16 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg (P - 334)

2,000399,30 798,60

17 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 328)

2,000213,39 426,78

18 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 189)

1,00086,25 86,25

19 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

15,00011,60 174,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.13 12.279,16

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BOMBAMENT DE FANGS EN EXCÉS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0536 u Grup moto- bomba centrífuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució. submergible
- Instal·lació: fixa 

2,0001.796,85 3.593,70

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 38

- Fluid a bombejar: fangs excés
- Cabal : 5.5 m3/h
- Alçada manomètrica: 8 mca
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas sòlids: 60 mm
- Rendiment: 31%
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric 
- Potencia 3 KW
- Velocitat: 1450 rpm
- Aïllament: classe F
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Téc.
 (P - 202)

2 GNEM5520 u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN
2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb unions i accessoris: 
- Servei: impulsió bombes fangs en excés 
- DN 80 
- Longitud: 7 m 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 243)

2,000559,72 1.119,44

3 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 327)

2,000187,43 374,86

4 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 189)

2,00086,25 172,50

5 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant   (P - 190)

2,000325,57 651,14

6 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN
65 PN 10  (P - 336)

2,000193,68 387,36

7 OK1AV006 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 65mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
322)

2,000206,87 413,74

8 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 299)

13,00038,88 505,44

9 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 301)

9,00086,81 781,29

10 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la

6,0005,67 34,02
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rasa i provat (P - 305)

11 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 40. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 9,5
Kg.

 (P - 331)

1,000174,72 174,72

12 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 271)

3,00085,05 255,15

13 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

10,00011,60 116,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.14 8.579,36

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL ESPESSIDOR DE FANGS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM5305 u Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic prefabricat
en acer, de les següents característiques: 
- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent 
- Tipus: cap de comandament central 
- Diàmetre del tanc: 4,50 m 
- Alçada del líquid: 3,00 m 
Pont diametral: 
- Longitud: 5,50 m 
- Ample útil: 1,00 m 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 1,00 m 
- Alçada: 1,00 m 
Braços d'escombrat: 
- Disposició: radial 
- Quantitat: 2 
Abocador: 
Materials: 
- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE
37.501 
- Passarel: xapa estriada galvanitzada 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat 
- Abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,12 KW 
- Velocitat de sortida: 20 rpm 
Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge
Acabat: 
- Segons Esp Tèc (P - 242)

1,00026.372,00 26.372,00

2 GNEM4540 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida fangs del espessidor 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 1 de DN 80 
- Ramals de sortida: 3 de DN 80  

1,000325,55 325,55
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- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 236)

3 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 328)

5,000213,39 1.066,95

4 GNEM4105 u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents
característiques: 
- Marca: ECOTEC o equivalent 
- Servei. cobriment espessidor 
- Diàmetre del espessidor: 4,50 m 
- Gruix 5-6 mm 
- Construcció: per sectors 
Materials: 
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre 
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L 
- Unions elàstiques: neoprè 
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant 
- Interior: laminat sense pigmentació 
(Resta de característiques segons Esp Tèc.) (P - 231)

1,0003.402,00 3.402,00

5 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 301)

24,50086,81 2.126,85

6 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 307)

3,00017,18 51,54

7 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 305)

18,0005,67 102,06

8 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 308)

10,00024,80 248,00

9 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 189)

2,00086,25 172,50

10 GNEM0104 u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent
vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec.  (P - 191)

2,000228,00 456,00

11 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

50,00011,60 580,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.15 34.903,45
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OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BOMBAMENT DE FANGS ESPESSITS I DESHIDRATACIÓ16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM4550 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 237)

1,000230,62 230,62

2 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 300)

12,00054,46 653,52

3 GNEM4555 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 65 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 50 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 238)

1,000235,93 235,93

4 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 299)

8,00038,88 311,04

5 GNEM2040 u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: SEEPEX o similar 
- Fluid a bombar: fangs espessits al 5% 
- Cabal: 1 a 4 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: c. silici 
Materials: 
- Cos: fosa GG-25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom dur
250 micres 
- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088 
- Estartor: NBR perbunan 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec  
- Tipus: monobloc 
- Potència: 1,5 KW 
- Velocitat de sortida: 1400 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)  (P - 215)

2,0002.348,60 4.697,20

6 OK1V1VC01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg. (P - 326)

2,000183,48 366,96

7 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 

1,00049,15 49,15
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- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 217)

8 OH15U205 u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència
del motor de 5,50 kW i una capacitat hidràulica de 2500 l/h (P -
319)

1,00032.156,97 32.156,97

9 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 327)

2,000187,43 374,86

10 GNEM3511 u Transportador de cargol sense fi de les següents característiques:

- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Disposició: inclinació 10 graus 
- Material a transportar: fangs deshidratats 
- Capacitat: 2,5 m3 / dia 
- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x 0,60
m 
- Diàmetre hèlix: 200 mm 
- Velocitat: 33 rpm 
Materials: 
- Canal: acer inoxidable AISI 304 
- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12) 
- Eix: acer CK-45 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,75 KW 
- Velocitat de sortida: 1500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 227)

1,0008.686,71 8.686,71

11 GNEM7103 u Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents
característiques: 
- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent 
- Capacitat de càrrega: 1600 Kg 
- Llum entre eixos de carrils: 6 m. 
- Velocitat d'elevació: 5 m / min. 
- Velocitat de translació del carro: 20 m / min. 
- Velocitat de translació del pont: 32 m / min. 
- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m. 
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè 

Materials: 
- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils 
- Aparell: acer forjat 
- Rodes: acer forjat 

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència motor elevació: 1,5 kW 
- Potència motor translació del carro: 0,30 KW 
- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW 

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 248)

1,00010.615,00 10.615,00

12 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4

1,0001.399,00 1.399,00

Euro
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T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 43

- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. ) (P - 201)

13 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 189)

1,00086,25 86,25

14 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

25,00011,60 290,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.16 60.153,21

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BOMBAMENT DE BUIDATS17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM2535 ud Grup motobomba centrífuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts 
- Cabal: 15 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vòrtex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 31,2% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc 
- Potència: 3 kW 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 220)

2,0002.431,35 4.862,70

2 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 301)

13,00086,81 1.128,53

3 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN
80 PN 10  (P - 337)

2,000241,11 482,22

4 GNEM0545 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes buidats 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 204)

1,000610,15 610,15

Euro
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5 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 328)

2,000213,39 426,78

6 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 305)

45,0005,67 255,15

7 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant   (P - 190)

2,000325,57 651,14

8 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
323)

2,000204,84 409,68

9 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 271)

3,00085,05 255,15

10 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb
brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les següents
característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini (P - 195)

1,000222,33 222,33

11 OI11E010 u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN
1 1/4'', 0,78 kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i
alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim
de partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert. (P - 320)

1,000215,67 215,67

12 OFB1U702 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 314)

20,0001,86 37,20

13 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

20,00011,60 232,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.17 9.788,70

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL PREPARACIÓ I DOSIFICACIÓ DE POLIELECTROLIT18

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM3925 u Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les següents
característiques: 

1,0008.869,00 8.869,00

Euro
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- Marca: HIDROTARRACO o equivalent 
- Model: Polypack APS-MAX-700-SS 
- Cabal: 350 a 700 litres/h
L'equip està compost pels següents elements: 
a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments,
construït en acer inox. AISI 304, dotat de valvuleria, regulació i
cabalimetre
b) Dosificador volumètric de polielectrolit 
- Tipus:DP-320-3L 
- Material: acer inox. AISI 304 
- Accionament: motorreductor de 0,25 KW 
c) Un electroagitador 
- Material: acer inox. AISI 316 
- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW 
d) Armari de control i automatisme 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 229)

2 GNEM2006 u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: SEEPEX o equivalent
- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%
- Densitat: 1 kg/dm3 
- Cabal: 40-250 l / h 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a 
- Velocitat de la bomba: 42-261pm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: empaquetadura 
- Pas de sòlids: 1 mm 
Materials: 
- Cos: fosa GG 25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29 
- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat 
Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons Esp
Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 KW 
- Velocitat de sortida: 1380 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 213)

2,0001.440,99 2.881,98

3 GNEM9003 u Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE).  (P - 265)

4,0009,77 39,08

4 GNEM6202 u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112
de les Següents Característiques: 
- Servei: Dosificació de polielectrolit 
- Diàmetre: 25 mm
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC (P - 245)

1,000153,63 153,63

5 GNEM9303 ud Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques: 
- Marca: C.H. o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Material: PVC (P - 266)

2,00029,70 59,40

6 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25

1,00086,25 86,25

Euro
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- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 189)

7 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

20,00011,60 232,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.18 12.321,34

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL DOSIFICACIÓ CLORUR FÈRRIC19

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM9003 u Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE).  (P - 265)

6,0009,77 58,62

2 GNEM2007 u Grup motobomba dosificadora de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Tipus: membrana 
- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial 
- Cabal màxim: 5  l / h. 
- Pressió màxima: 12 kg/cm2 
- Cadència: 144 gpm 
Materials: 
- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE 
- Caixa de vàlvules: polipropilè 
- Membrana: Vitón 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 120 W 
- Velocitat: 1.500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec (P - 214)

2,0001.067,85 2.135,70

3 GNEM4235 u Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques: 
- Marca: TECNIUM o equivalent
- Model: DPGSS-15 
- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric 
- Forma cilíndric vertical amb fons pla 
- Capacitat: 1500 l. 
- Diàmetre: 1200 mm. 
- Alçada cilíndrica: 1330 mm. 
- Alçada total: 1563 mm
- Gruixos: barrera química: 1,50 mm   
- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre
                               Coberta: 4,5 mm
                               Cilindri 3,5 mm 
                               Fons 3,5 mm
Equipat amb: 
- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega, descàrrega,
ventilació i vessament 
- Indicador de nivell i contacte
- Buidat DN 50 mm

1,0003.705,75 3.705,75

Euro
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- Venteig DN 50 mm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 235)

4 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 298)

5,00040,41 202,05

5 OFB1U702 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 314)

16,0001,86 29,76

6 GNEM6212 u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112
de les següents característiques: 
- Servei: dosificació clorur fèrric 
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC (P - 246)

1,000611,50 611,50

7 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

25,00011,60 290,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.19 7.033,38

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL XARXA D'AIGUA INDUSTRIAL I SISTEMA DE REG20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM2050 u Grup de pressió de les següents característiques: 
- Marca: Ercole MARELLI o similar 
- Fluid a bombar: aigua tractada
- Cabal: 5 m3 / h. 
- Pressió: 70 m.c.a. 
Format per: 
- Dues bombes multicel verticals (1 en reserva) 
. Cabal unitari: 5 m3 / h. 
. Pressió: 70 m.c.a. 
. Tancament: mecànic
. Construccio: cos en fosa i rodet de Noryl 
. Accionament: motor elèctric segons Esp Tec, de potència 2,25
KW a 3.000 rpm 
- Un dipòsit de membrana recergable de 300 litres timbratge a 8
kg/cm2 
- Dos presostats regulats de 5 a 7 kg/cm2 
- Un manòmetre de 0-16 kg/cm2 
- Un quadre elèctric 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 216)

1,0001.852,20 1.852,20

2 GNEM2550 u Filtre d'anelles automàtic de les següents característiques: 
- Marca: HIDROGLOBAL o equivalent 
- Anells plàstics ranurats de 130 micres 
- Connexió: 2'' 
- Cabal màxim: 25 m3 / h 
- Amb manòmetre, col.lector 
- Pressió màxima: 10 kg 
- Programador alimentació 220V - 50 Hz (P - 221)

1,0002.405,70 2.405,70

3 GNEM1506 u Vàlvula de bola de les següents característiques: 3,00020,44 61,32

Euro
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- Marca: CH o similar
- DN 50   
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Accionament: manual per clau
- Material: PVC
(Resta de caracteriístiques segons Esp. Tec) (P - 212)

4 OF418211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura d'1 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 297)

3,00027,41 82,23

5 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 298)

6,00040,41 242,46

6 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 271)

1,00085,05 85,05

7 GNEM1120 u Electrovàlvula per a reg a 24 V, amb arqueta en PVC de 0,20 x
0,20 x 0,30 m (P - 208)

1,000184,30 184,30

8 GNEM5600 u Programador electrònic per a regs de les següents
característiques: 
- Marca: SAFE-RAIN o similar 
- Nombre d'estacions: una
- Durada del programa: indefinida fins a nova selecció 
- Amplada del programa: setmanal que es repeteix cíclicament 
- Selecció tipus programa: 2 regs amb temps variables per estació
i programa o regs amb temps iguals per estació i programa 
- Rellotge digital 
- Teclat per programar 
- Senyalització òptica 
- Dimensions: 17 x 17 x 7,5 cm.  (P - 244)

1,000663,00 663,00

9 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

15,00011,60 174,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.20 5.750,26

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL SISTEMA DE DESODORITZACIÓ21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM6550 u Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular,
construïts en polipropilè, per extracció d'aire a desodoritzar de
l'edifici de pretractament, deshidratació i espessiment de fangs
fins a la unitat de tractament, incloent reixetes d'entrada d'aire al
recinte de desodorització. 
- Cabal màxim de captació: 7300 m3 / h 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant. (P - 247)

1,00012.740,00 12.740,00

2 GNEM7210 u Equip per extracció i tractament d'aire, format per: 

Etapa d'humidificació

    Grup Electroventilador: 
    . Marca: TECNIUM o equivalent 

1,00047.807,50 47.807,50

Euro
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    . Cabal d'aire: 7500 m3 / h. 
    . Pressió estàtica: 2.500 Pa 
    . Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm. 
    - Protecció: IP-55
   
  Torre de humidificació 
    - Marca: TECNIUM o equivalent
    - Tipus: Vertical 
    - Model: ELFKK-10 
    - Material barrera química: PVC 
    - Material separador de gotes: PVC 
    - Diàmetre: 1000 mm 
    - Alçada total: 4500 mm. 
    - Gruix: 8 mm 
    - Indicador de nivell
  
  Bomba centrífuga horitzontal
    - Cabal: 8 m3/h
    - Alçada manómetrica: 14 mca
    - Estanquitat eix: Tancament mecànic simple
    - Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm
    - Protecció: IP-55
    - Materials en contacte amb el fluit: polipropilè
      Acoblament al motor: directe 

Etapa tractament biològic

  Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)
  Graella de suport biomassa amb puntals
    - Material: polipropilè
    - Gruix: 60 mm
    - Resistència: 2000 Kg/m2
  Banda perifèrica d'estanquitat
  Biomassa
    -Tipus: orgànic
    - Composició : bruc 100%

- Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550
Kg/m3
    - Alçada 1,5 m 
    -Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles
  Sistema de reg superficial
  Capa d'escorça de coco

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 253)

3 OFBC0248 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 315)

12,00020,33 243,96

4 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 258)

75,00011,60 870,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.21 61.661,46

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

Euro
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CAPÍTOL INSTRUMENTACIÓ22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 O1CEDA02 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
100
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 288)

2,0001.040,87 2.081,74

2 O1CED65P u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
65
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 286)

1,000739,85 739,85

3 O1CED40P u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
40
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 285)

1,000655,77 655,77

4 O1CED80P u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
80
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 287)

2,000775,13 1.550,26

5 O1NU0007 u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per
a mesura contínua de nivell sense contacte amb el procés.
Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en condicions
ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta
(distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement
ajustable. Càlcul del volum. Compensació de velocitat del so
Inclou programari de configuració No inclou COMMUBOX
(interface PC). Homologació: Zones no classificades Connexió a
procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de
sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD VU331,
4 línies. Permet visualització corba envolupant in situ. (P - 289)

2,0001.015,31 2.030,62

6 GNEM8012 u Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o equivalent
compost per: 
- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura d'oxigen
dissolt en aigua de xarxa o aigua residual 
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor d'oxígen dissolt
- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l 
- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC

 (P - 261)

1,0001.843,05 1.843,05

7 GNEM8007 u Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o
equivalent, compost per: 

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de
cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura
PT-100 
- Transmissor de pH i temperatura 
- Sistema de neteja 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 260)

1,0001.380,78 1.380,78

8 GNEM8082 u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química,
aigües residuals i processos en general 
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o
conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
 

 (P - 263)

1,0002.082,30 2.082,30

9 GNEM8049 u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 

1,0003.403,68 3.403,68
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-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en
aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió 
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores 
- Rang de mesura:
 Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
  Sòlids en suspensió: 0-3 g/l (P - 262)

10 GNEP0333 u Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de referencia
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics, digitals e
ISFET
- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC (P - 275)

1,0001.376,38 1.376,38

CAPÍTOLTOTAL 01.06.22 17.144,43

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL SEGURETAT23

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM7553 u Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4'' (P - 257) 1,0001.042,18 1.042,18

2 GNEM7501 u Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de niló i
ancoratges. (P - 256)

2,000120,98 241,96

3 GNEM7140 u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kg (P -
251)

5,000181,13 905,65

4 GNEM7145 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 252)

1,00045,61 45,61

5 GNEM7453 u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigen (P -
255)

1,00085,98 85,98

6 GNEM7301 u Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat amb
sondes de senyalització lumíniques i sonores dels següents
gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a
transmisió de dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant (P - 254)

1,0005.805,60 5.805,60

CAPÍTOLTOTAL 01.06.23 8.126,98

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL ESCOMESA ELÈCTRICA I CT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro



Projecte constructiu de la nova estació depuradora d´aigües residuals de Botarell.
T.M. Botarell

PRESSUPOST Pàg.: 52

1 GG125000 PA Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT
(25KV) a nova ET incloent·hi connexionat a línia existent, dues
torres metàl·liques, cablejat, transformació a soterrada i conexió a
ET, tot inclòs (P - 131)

1,00026.025,00 26.025,00

2 GG112010 u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a
una eventual immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 
 (P - 112)

1,0002.600,67 2.600,67

3 GG112012 u Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament muntats i
conexionats els aparells i materials adequats, amb les següents
característiques: 
- Un = 25 KV 
- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm 
S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres
transformadors d'intensitat per a la mesurament de la energia
elèctrica cunsumida 
S'inclou el muntatge i connexió  (P - 113)

1,0006.386,49 6.386,49

4 GG112014 u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a
una eventual immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 
 (P - 114)

1,0005.006,78 5.006,78

5 GG112016 u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment,
degudament muntat i conexionat, emprant conductor de coure nu
de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat
de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m (P - 115)

1,0002.534,29 2.534,29

6 GG112018 u Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o neutre del
transformador. Instal·lació exterior realitzada amb coure aïtllat,
degudament muntada i conexionada.
Característiques:
- geometria: piques alineades 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 2
- longitud de piques: 2 m
- distància entre piques: 3,00 m (P - 116)

1,000679,10 679,10

7 GG112020 u Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de posada a
terra de protecció en l'edifici de transformació, amb el conductor
de coure nu, engrapat a la paret i connectat als equips de MT i
altre aparamenta de l'edifici, així com una caixa general de terra
de protecció segons les normes de la companyia subministradora

 (P - 117)

1,000462,92 462,92

8 GG112022 u Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert integral:
- Potència: 250 KVA
- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%

1,0006.242,69 6.242,69
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- Tensió secundària: 3*400-230 V
- connexió: triangle - estrella

 (P - 118)

9 GG112024 u Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30 KV AL,
de secció 150 mm2, del tipus 24 terminacions elastimold, en un
extremo con difusor i model OTK. En l'altre extrem són del tipus
enchufable recta i model K152 (P - 119)

1,000964,06 964,06

10 GG112026 u Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de 1x240
mm2 (etilè-propileno) sense armadura, i tots els accessoris per la
conexió, formats per un grup de cables en la quantitat 1 fase +
1xnmeitrp. De 2,50 m de longitud

 (P - 120)

1,000632,15 632,15

11 GG112028 u Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:
- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV pols
amb bloc de relés magnetotèrmics, tipus Compact NS400 de
Merlin Guerin o equivalent, de característiques:
- In = 400A
- Icc = 25 kA. NE
- 4 fusibles de 400 A

 (P - 121)

1,0002.108,77 2.108,77

12 GG112030 u Armari mesura format per:
- Armari mural IP-55
- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a mesura
de energia activa-reactiva multitarifa i maxímetre (3 trafos 100/5,
classe 0,5)
- Registrador electrònic i regleta de verificació
 (P - 122)

1,0002.813,57 2.813,57

13 GG112032 u Protecció metàl·lica per a defensa del transformador (P - 123) 1,000331,91 331,91

14 GG112034 u Enllumenat normal i d'emergència format per:
Interruptor diferencial
- Tipus 2x25A-30mA
Interruptors magnetotèrmics:
- Quantitat: 2 u
- Tipus I+N de 10A
Pantalles fluorescents estanques
- Quantitat: 1 u
- Tubs: 1x36 W
Aparells autònoms d'emergència 
- Quantitat 1 u
Tipus: IP66-170 Lm
Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors HO7V-K
(P - 124)

1,000447,69 447,69

15 GG112036 u Equip de seguretat i maniobra compost per:
banqueta aïllant
parell de guants d'amiant
extintor d'eficàcia 89b
una palanca d'accionament 
armari de primers auxilis (P - 125)

1,000546,99 546,99

16 GG112038 u Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o
similar, per a xarxes polucionades, per a instal·lació de
compensació del transformador. De potència 10 kVAr amb
disyuntor MG, en cofret IP31 de dimensions 240x340x270 mm.
 (P - 126)

1,000475,00 475,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.01 58.258,08
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OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEP2110 u Batería automàtica de condensadors per a correpció del factor de
potència en B.T. de les següents característiques:
- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz
- Composició: 2x40+2x10 kVAr
- Regulador
- Grau de protecció: IP-31
- Trafo de maniobra: 400/230
- Tensió de comandament: 230V
- Embarrat per a barres de coure
- Elements de protecció i comandament: 
  3 fusibles APR

1 contactor amb resistencies per al comandament de corrent
capacitiva
   làmpada de senyalització per glaó

 (P - 277)

1,0003.240,00 3.240,00

2 GNEP0014 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400
A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per
a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment  (P - 269)

1,0001.355,54 1.355,54

3 GNEP0007 u Caixa per a interruptor de control de poténcia (P - 268) 1,00044,70 44,70

4 GG110030 u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de
dimensions 60x60x60, inclos el transport i muntatge a obra. (P -
108)

2,00053,89 107,78

5 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55,
incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO o
equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge (P - 132)

35,00010,94 382,90

6 GG110040 u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de
dimensions 40x40x40, inclos el transport i muntatge a obra. (P -
109)

2,00031,68 63,36

7 GNEP0100 u Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de gruix
de dimensions aproximada 2.200 x 1.000 x 800 mm pintat amb
pintura antioxidant i dos mans d'acabat contenint:
- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A
- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre
- 1 Analitzador de xarxa
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic III,
protecció diferencial de 300 mA contactor i relé electrònic sèrie
193
. 28 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i
arrencador estàtic
. 3 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i
variador de freqüencia.
. 6 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III
amb arrencada estrella - triangle
. 1 ut. fins a 11 kw

1,00031.511,00 31.511,00
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- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III
amb arrancador directe amb dos velocitats
. 1 ut. fins a 4,4 kw
- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció
diferencial
. 9 ut. III+N de 10 A
. 1 ut. III+N de 20 A
.38 ut. I+N de 10 A
- Transformador 400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció
magnetotèrmica
. 1 ut.
- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A
. 39 ut.
- Selector unipolar de dos posicions i zero
. 39 ut.
- Relé auxiliar amb base
. 27 ut.
- Làmpada de senyalització tipus led
. 49 ut.
- Polsadors marxa-aturada
. 49 ut.
- Enllumenat interior del quadre
. 2 ut.
- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material
(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00; variadores
de frecuencia según Esp. Téc. 3.19.02.00) (P - 270)

8 GNEP0104 u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 1 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

 (P - 272)

27,00060,76 1.640,52

9 GNEP0106 u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 2 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

 (P - 273)

1,00069,93 69,93

10 GG122D02 u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per
armari aïllant de policarbonat de dimensions 360x360x170,
contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 25 A - 10
KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
 6 ud I+N de 10 A
 2 ud I+N de 25 A

 (P - 128)

1,000642,15 642,15

11 GG122D03 u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per
armari aïllant de policarbonat de dimensions 360x360x170,
contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A - 10
KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents

1,0001.037,89 1.037,89
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intensitats:
1 ud I+N de 10 A
2 ud I+N de 16 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud III+N de 10 A
2 ud III+N de 20 A

 (P - 129)

12 GG122D04 u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per
armari aïllant de policarbonat de dimensions 360x360x170,
contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A - 10
KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
4 ud I+N de 10 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud I+N de 16 A

 (P - 130)

1,000581,63 581,63

13 GNEP1000 u Grup electrògen fix sobre bancada de les següents
característiques:
-Automàtic SIN
-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford
-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A
-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A
-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll
-Inclosa posada en marxa i transport (P - 276)

1,00018.299,00 18.299,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.02 58.976,40

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL CONTROL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEC0005 u Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP 54
amb porta transparent de dimensions aproximades 2200 x 1000 x
600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració adequada
per 96ED / 96SD / 16EA / 8SA, compost per els següents
elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar
- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar
- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació gàlvanica
- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació gàlvanica
- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació
gàlvanica
- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació
gàlvanica
- 4 con·nectors frontals 392
- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida
Incloent-hi subministrament del material i muntatge. (P - 179)

1,00015.277,00 15.277,00

2 GNEC0020 u Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D 352
(3,2 GHz, 533MHz FSB, 512 KB SLC) / 120GB SATA HDD,
muntatge intern / 512 MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256 MB), resta
de característiques segons ETG. (P - 180)

1,0003.524,83 3.524,83

3 GNEC0025 u Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per a
equips de control informatic. (P - 181)

1,000416,99 416,99
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4 GNEC0030 u Software Scada Siemens o similar:
- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P
- Programació de l'aplicació
- Enginyeria, documentació i posada en marxa (P - 182)

1,0006.284,30 6.284,30

5 GNEC0035 u Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb
connector Siemens o similar (P - 183)

1,0001.192,40 1.192,40

6 GNEC0040 u Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000 VA,
230 V, formada per rectificador, contactor estàtic, by-pass i
bateria d'acumuladors per autonomia  de 10 minuts (P - 184)

1,0001.109,27 1.109,27

7 GNEC0045 u Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA.
Inclòs connexionat i pp cablejat i accessoris (P - 185)

1,0001.500,00 1.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.03 29.304,79

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL CONDUCTORS ELECTRICS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG31220V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 145)

900,0001,76 1.584,00

2 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 148)

1.849,0002,69 4.973,81

3 GG31440V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 149)

221,0003,54 782,34

4 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 150)

343,0004,28 1.468,04

5 GG31452V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 151)

87,0004,50 391,50

6 GG31454V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 5x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 152)

15,0004,10 61,50

7 GG31456V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 153)

330,0003,10 1.023,00

8 EG327203 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, muntat en canalització (P - 26)

213,0000,69 146,97

9 EG327303 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, muntat en canalització (P - 27)

384,0000,89 341,76
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10 EG327403 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x4 mm2, muntat en canalització (P - 28)

444,0001,15 510,60

11 EG327503 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x6 mm2, muntat en canalització (P - 29)

1.292,0001,76 2.273,92

12 GG31470V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 154)

30,0007,34 220,20

13 GG2D0400 m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de
600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i
muntatge superficial (P - 142)

52,00046,48 2.416,96

14 GG2C1602 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP marca
CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports i material
auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

 (P - 141)

94,00022,50 2.115,00

15 GG241402 m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16
i muntat superficialment, inclòs transport a obra, material auxiliar i
de fixació necessari (P - 139)

126,0005,28 665,28

16 GG241502 m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21
i muntat superficialment, inclòs transport a obra, material auxiliar i
de fixació necessari (P - 140)

87,0006,60 574,20

17 GG22U005 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
133)

327,0003,05 997,35

18 GG22U010 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
134)

376,0003,53 1.327,28

19 GG22U015 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
135)

423,0004,23 1.789,29

20 GG22U020 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
136)

105,0004,86 510,30

21 GG22U025 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
137)

184,0005,62 1.034,08

22 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
138)

273,0007,00 1.911,00

23 GG31480V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 8x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge

66,0008,50 561,00
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indeleble i material auxiliar necessari (P - 155)

24 GG31428V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 147)

664,0002,50 1.660,00

25 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 158)

220,5006,73 1.483,97

26 GG31BGDV m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 157)

50,000162,88 8.144,00

27 GG311D0V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 144)

480,00011,25 5.400,00

28 GG31B87V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 156)

5,0007,80 39,00

29 GG311B0V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 143)

30,0007,06 211,80

CAPÍTOLTOTAL 01.07.04 44.618,15

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL ENLLUMENAT INTERIOR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG402010 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
embotit, muntada superficialment al sostre (P - 164)

17,00064,59 1.098,03

2 GG402012 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de
36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit,
muntada superficialment al sostre (P - 165)

2,00044,44 88,88

3 GG402014 u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i
làmpada vapor de mercuri a pressió alta de 250 W de xapa
d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, suspesa
(P - 166)

15,000125,80 1.887,00

4 GG402016 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com
a màxim, muntada superficialment a la paret (P - 167)

11,000112,45 1.236,95

5 GG402018 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i
amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment

7,00012,30 86,10
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 (P - 168)

6 GG402024 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col·locada (P - 170)

8,00013,86 110,88

7 GG402026 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16
A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col·locada (P - 171)

12,00017,78 213,36

8 GG402022 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col·locada (P - 169)

9,00015,47 139,23

9 GG402028 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot, preu alt, muntat superficialment (P - 172)

6,00012,04 72,24

10 GG402030 u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot, preu alt, muntat superficialment (P - 173)

4,00012,75 51,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.05 4.983,67

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL ENLLUMENAT EXTERIOR06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG381060 m Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació, sorra, tub
de polietilè, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases, completament acabat

 (P - 160)

240,50010,05 2.417,03

2 GG381062 m Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada, inclosa
excavació, formigó, tub de polietilè i reblert compactat de rases,
completament acabat

 (P - 161)

33,50022,75 762,13

3 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 158)

314,0006,73 2.113,22

4 GG31250V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 146)

314,0003,10 973,40

5 GG110045 u Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb lluminària de
policarbonat, amb xapa d'alumini, portaglobus de fosa injectada
d'alumini, lames deflectores de xapa d'alumini pintats en color
blanc, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta, de potència
150 W, col.locat sobre dau de formigó (P - 110)

10,0001.398,43 13.984,30

6 GG110050 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma
rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al suport
(P - 111)

4,000476,32 1.905,28

7 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55,
incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO o
equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge (P - 132)

4,00010,94 43,76

8 GDK2N060 u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació, replè,
encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de polipropilè.
(P - 105)

4,000280,78 1.123,12
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CAPÍTOLTOTAL 01.07.06 23.322,24

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL XARXA DE TERRES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEP0110 u Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o similar
- Radi de acció: 100 m
- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m
- Cap ionizante no radioactiva
-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70 mm2
fins i tot sistema de presa de terra format per dos elèctrodes
d'acer inoxidable de 2 m. de longitud amb arquetes
- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de cable
i elements de connexió
 (P - 274)

1,0004.150,00 4.150,00

2 GG112016 u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment,
degudament muntat i conexionat, emprant conductor de coure nu
de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat
de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m (P - 115)

1,0002.534,29 2.534,29

3 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
soldadures aluminotèrmiques (P - 159)

132,00016,03 2.115,96

4 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 158)

88,0006,73 592,24

5 GG113000 u Soldadura aluminotèrmica cable-cable
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2
 (P - 127)

6,00014,83 88,98

6 GG3A0102 m Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 162)

6,00023,52 141,12

7 GG3A0104 u Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a terra
(P - 163)

1,000100,00 100,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.07 9.722,59

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA ALTRES08

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 (P - 0)

1,00041.769,54 41.769,54

CAPÍTOLTOTAL 01.08.01 41.769,54

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA ALTRES08
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CAPÍTOL IMPREVISTOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA800IV pa Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits durant
l'execució de les obres. (P - 0)

1,00064.000,00 64.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08.02 64.000,00

OBRA PRESSUPOST  BOTARELL01

SUBOBRA ALTRES08

CAPÍTOL VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XAI00010 pa Partida alçada d'abonament íntegre per al transport i tasques
auxiliars necessàries dels fangs de la depuradora existent a la
projectada. Inclosos materials, equips, maquinària, neteja
d'elements i ma d'obra necessària. (P - 0)

1,0002.500,00 2.500,00

2 XAI00025 pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal,
reactius i manteniment de l'EDAR durant el període de proves de
les instal·lacions.   (P - 0)

1,0007.500,00 7.500,00

3 XAI00030 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa legalització
de totes les instal·lacions de l'EDAR. Incloent la redacció i
tramitació de tots els projectes i documentació necessàries
(elèctrics, reactius, equips de pressió, etc.) (P - 0)

1,0007.000,00 7.000,00

4 XPA8U008 pa Partida alçada a justificar pel desviament provisional de les
aigües residuals de la depuradora existent al nou col·lector
d'arribada a l'EDAR projectada, durant l'enderroc de la troneta
existent i la construcció del nou pou de sortida cap al sobreeixidor
projectat, incloent tots els treballs  i elements necessaris (P - 0)

1,0002.250,00 2.250,00

5 XPA8U005 pa Partida alçada a justificar per les mesures correctores d'Impacte
Ambiental, en base a l'Annex nº 21 Analisi Mediambiental. (P - 0)

1,0009.000,00 9.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08.03 28.250,00
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NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.04.11.01 Xarxa de canonades 5.575,89
01.04.11 Xarxes de canonadesCapítol 5.575,89

5.575,89

NIVELL 3: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01.01 Enderrocs i moviment de terres 8.338,25
Capítol 01.01.02 Col·lector 15.703,76
Capítol 01.01.03 Pous 5.365,32
Capítol 01.01.04 Sobreeixidor captació aigües residuals - riera 4.694,37

01.01 COL·LECTOR D'ARRIBADASubobra 34.101,70

Capítol 01.02.01 Moviment de terres 5.890,92
Capítol 01.02.02 Col·lector 10.485,54
Capítol 01.02.03 Pous 3.796,47
Capítol 01.02.04 Broquet 534,99

01.02 COL·LECTOR DE SORTIDA i BROQUETSubobra 20.707,92

Capítol 01.04.01 Edifici general planta 308.420,66
Capítol 01.04.02 Mòdul de tractament bològic 126.039,13
Capítol 01.04.03 Arqueta de sortida d'aigua tractada 11.583,36
Capítol 01.04.04 Espessidor de fangs 4.608,96
Capítol 01.04.05 Biofiltre 21.231,47
Capítol 01.04.06 Centre de transformació 11.996,20
Capítol 01.04.07 Dipòsit de clorur fèrric 1.967,89
Capítol 01.04.08 Arqueta mesura de cabal Aigua Biològic 1.573,50
Capítol 01.04.09 Arqueta mesura de cabal Aigua Pretractada 1.402,69
Capítol 01.04.10 Arqueta repartiment i by-pass biológic 3.505,52
Capítol 01.04.11 Xarxes de canonades 5.575,89
Capítol 01.04.12 Aigua Potable, Aigua Industrial i Xarxa de Reg 7.282,15

01.04 OBRA CIVILSubobra 505.187,42

Capítol 01.06.01 Obra d'arribada, desbast gruixos i pou bombament 53.788,25
Capítol 01.06.02 Pretractament 58.926,62
Capítol 01.06.03 Separació de greixos i flotants 14.789,68
Capítol 01.06.04 Classificador de sorres 11.799,73
Capítol 01.06.05 Mesura de cabal d'aigua bruta 1.037,32
Capítol 01.06.06 By-pass, regulació i mesura cabal a biològic 3.435,92
Capítol 01.06.07 Arqueta de mescla i by-pass reactor biològic 8.304,05
Capítol 01.06.08 Reactor biológic 70.978,09
Capítol 01.06.09 Decantador 22.643,54
Capítol 01.06.10 Retirada de greixos del decantador 8.149,02
Capítol 01.06.11 Arqueta de sortida 5.304,23
Capítol 01.06.12 Producció d'aire a reactor mòdul i desorrador 40.126,53
Capítol 01.06.13 Bombament de fangs en recirculació 12.279,16
Capítol 01.06.14 Bombament de fangs en excés 8.579,36
Capítol 01.06.15 Espessidor de fangs 34.903,45
Capítol 01.06.16 Bombament de fangs espessits i deshidratació 60.153,21
Capítol 01.06.17 Bombament de buidats 9.788,70
Capítol 01.06.18 Preparació i dosificació de polielectrolit 12.321,34
Capítol 01.06.19 Dosificació clorur fèrric 7.033,38
Capítol 01.06.20 Xarxa d'aigua industrial i sistema de reg 5.750,26
Capítol 01.06.21 Sistema de desodorització 61.661,46
Capítol 01.06.22 Instrumentació 17.144,43
Capítol 01.06.23 Seguretat 8.126,98

01.06 EQUIPS ELECTROMECÁNICSSubobra 537.024,71

Capítol 01.07.01 Escomesa elèctrica i CT 58.258,08
Capítol 01.07.02 Instal·lació elèctrica 58.976,40
Capítol 01.07.03 Control 29.304,79
Capítol 01.07.04 Conductors electrics 44.618,15
Capítol 01.07.05 Enllumenat interior 4.983,67
Capítol 01.07.06 Enllumenat exterior 23.322,24
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Capítol 01.07.07 Xarxa de terres 9.722,59
01.07 EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUESSubobra 229.185,92

Capítol 01.08.01 Seguretat i Salut 41.769,54
Capítol 01.08.02 Imprevistos 64.000,00
Capítol 01.08.03 Varis 28.250,00

01.08 ALTRESSubobra 134.019,54

1.460.227,21

NIVELL 2: SUBOBRA Import

Subobra 01.01 COL·LECTOR D'ARRIBADA 34.101,70
Subobra 01.02 COL·LECTOR DE SORTIDA i BROQUET 20.707,92
Subobra 01.03 MOVIMENT GENERAL DE TERRES PLANTA 35.097,28
Subobra 01.04 OBRA CIVIL 505.187,42
Subobra 01.05 URBANITZACIÓ 104.247,82
Subobra 01.06 EQUIPS ELECTROMECÁNICS 537.024,71
Subobra 01.07 EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES 229.185,92
Subobra 01.08 ALTRES 134.019,54

01 Pressupost  BOTARELLObra 1.599.572,31

1.599.572,31

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost BOTARELL 1.599.572,31
1.599.572,31
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.599.572,31 

 

13 % Despeses Generals, Impostos, Taxes, etc 207.944,40 

6 % Benefici Industrial 95.974,34 

SUMA PARCIAL 1.903.491,05 

 

16% I.V.A. SOBRE 1.903.491,05 304.558,57 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

 2.208.049,62 

 

Ascendeix el present pressupost d'execució per contracte de l’esmentada 

quantitat de DOS MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL QUARANTA-NOU 

EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 

 

L'enginyer autor del projecte 

 

 

 

Pau Borràs 

 

Barcelona, Juny de 2010 

Document núm. 4: Pressupost 
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