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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte denominat Projecte de nova captació i conduccions associades per a 

l’abastament a Tivissa, desenvolupa els treballs de construcció de la captació i les conduccions 

entre aquesta i el dipòsit regulador que abasteix aquest nucli de població.  

El municipi de Tivissa es troba situat a la comarca de la Ribera d’Ebre, aigües avall de la 

localitat de Flix i per aquest motiu l’actuació proposada en aquest projecte queda inclosa al Pla 

de Restitució Territorial de l’Ebre per a les obres de descontaminació de l’embassament de Flix 

(Ribera d’Ebre). 

Aquest document descriu les característiques principals de les obres, de forma resumida però 

amb l’objectiu de permetre la comprensió de l’abast del projecte. Per aquest motiu la 

informació que conté aquest document és limitada i caldrà consultar els seus annexos per tenir 

més informació. 

2. ANTECEDENTS 

El dia 19 de març de 2010 es va firmar un conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi 

Ambient i Medi Rural i Marítim (actualment Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 

Ambient), el Departament de Medi Ambient i Habitatge (actualment Territori i Sostenibilitat) 

de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua pel finançament, programació i 

execució de les actuacions necessàries per a garantir l’abastament d’aigua als municipis 

inclosos al Pla de Restitució Territorial de l’Ebre (PRTE en endavant).  

El PRTE està dissenyat en el marc dels impactes que es puguin derivar l’eliminació de la 

contaminació química de l’embassament de Flix, posant accent als diferents efectes 

ambientals que pugui provocar la seva mobilització (ja sigui sobtada o derivada en el temps) 

aigües avall.  

L’objectiu del PRTE doncs, és programar, executar i finançar actuacions destinades a garantir 

l’abastament dels municipis que es troben aigües avall de Flix durant i després del 

desembolupament dels treballs d’extracció dels llots contaminats que acumula actualment el 

seu embassament.  

El PRTE inclou 71 municipis i en fa una priorització segons tres grups:  

1. Annex I. Municipis riberencs la captació dels quals està o pot estar infuïda pel riu Ebre. 

2. Annex II. Municipis riberencs la captació dels quals en principi no està infuïda pel riu 

Ebre però es troben aigües avall de l’embassament. 
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3. Annex III. Municipis pertanyents a les comarques catalanes del riu Ebre (Baix Ebre, 

Montsià, priorat, ribera d’Ebre i Terra Alta) la distància des dels quals fins al riu no sigui 

superior a 15 quilòmetres en línia recta. 

Les actuacions contingudes al PRTE es regulen mitjançant un conveni entre l’Administració 

general de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. Així, les actuacions vinculades amb les localitats 

del primer i segon grup seran finançades i executades pel Ministeri de Medi Ambient, Rural i 

Marítim (MMARM) a través de la societat estatal ACUAMED, mentre que les del tercer grup 

seran assumides pel departament de Territori i Sostenibilitat. 

Per tant, per les actuacions incloses en els annexos I i II l’ACA haurà de redactar la 

corresponent documentació tècnica que permeti al MMARM a través d’ACUAMED dur a terme 

posteriorment les obres. 

L’actuació objecte d’aquest projecte constructiu denominat Projecte de nova captació i 

conduccions associades per a l’abastament a Tivissa està inclosa a l’annex II del PRTE i per 

aquesta raó es redacta el present projecte. 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present Projecte de nova captació i conduccions associades per a l'abastament a 

Tivissa és definir, justificar, dimensionar i valorar els materials, instal·lacions i treballs 

necessaris per garantir l’abastament del nucli de Tivissa mitjançant una captació alternativa a 

l’actual. 

Una de les finalitats bàsiques d’aquest projecte és dotar el nucli urbà de Tivissa amb un recurs 

d’aigua en quantitat i qualitat que es pretén aconseguir mitjançant una captació d’aigües 

profundes a la zona coneguda com a Cerveral i la nova conducció necessària per a transportar 

l’aigua captada fins als actuals dipòsits reguladors del municipi. 

4. SITUACIÓ ACTUAL 

El municipi de Tivissa està situat al sud-est de la comarca de la Ribera d’Ebre, al límit amb el 

Priorat, el Baix Camp i el Baix Ebre. Té una extensió total de 209,4 km2. El terme, de gran 

extensió, s’estén des d’un sector pla a banda i banda de l’Ebre, al nor-oest, fins prop de la mar, 

i és accidentat per una sèrie de serralades: la serra i mola de Llaberia, a l’extrem nord-est, 

continuada vers el sud per Montalt i el coll de Fatxes; la serra de Tivissa i el seu contrafort, la 

serra de la Creu, al centre, continuada vers l’est per la mola de Genessies, al límit amb 

Vandellòs; els contraforts occidentals de la serra del coll de Balaguer, dits serres de la Talaia i 

de la Batalla. Al sud-oest comprèn una part de la plana del Burgar. Travessen el territori 

diversos barrancs, alguns tributaris de l’Ebre i altres directament a la mar. 
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El terme municipal comprèn també els nuclis de Llaberia, La Serra d’Almos i Darmós. 

El municipi de Tivissa té una població, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), de 

1.824 habitants l’any 2011. Aquests es reparteixen entre els nuclis de Tivissa (1.458 hab.), La 

Serra d’Almos (265 hab.), Darmós (100 hab.) i Llaberia (1 hab.). Les dades de creixement de la 

població, segons el Pla d’Abastament i distribució en Alta a Catalunya de l’Agència Catalana de 

l’Aigua (PABCAT), ens indiquen que la població permanent al municipi de Tivissa, a l’any 2025 

serà de 2.130 habitants, dels quals 1.700 habitants pertanyeran al nucli de Tivissa, 300 

habitants conformaran el nucli de La Serra d’Almos i la resta, pertanyeran al nucli de Darmós. 

El municipi de Tivissa disposa de tres xarxes d’abastament : 

4.1. Xarxa del nucli de Tivissa 

Aquesta xarxa capta les aigües del pou de Foix, construït a l’any 1979 i situat a la cota 310 m. 

L’aigua és bombada a través d’una canonada de PVC de 110 mm de diàmetre fins el dipòsit 

regulador de Tivissa. 

El dipòsit regulador del nucli de Tivissa disposa d’una capacitat de 560 m3. Va ser construït 

l’any 1959 i va ser remodelat l’any 1979.  

El procés de desinfecció es duu a terme al dipòsit de regulació mitjançant l’addició automàtica 

d’hipoclorit sòdic líquid. 

Aquesta xarxa disposa de telecontrol però cal anar al pou per arrancar la bomba. 

La xarxa de distribució del nucli de Tivissa és propietat de l’Ajuntament i funciona per gravetat 

en càrrega. La major part de les conduccions són de fibrociment La resta són de PVC i polietilè. 

La xarxa disposa de comptadors i d’hidrants. 

La gestió de la xarxa al nucli de Tivissa va a càrrec d’Aqualia, gestión integral del agua S.A. 

El principal problema que presenta la xarxa d’abastament del nucli de Tivissa és l’elevada 

concentració de sulfats i magnesi, degut a la geologia de la zona. Superant el valor de 

contingut màxim de sulfats admissible a les aigües de consum humà. No arriba a ser un valor 

sanitàriament crític, però cal evitar continguts per sobre dels 500 mg/l, degut als seus efectes 

laxants en la població no acostumada a beure aquestes aigües. 

Les concentracions de sulfats no són reduïbles mitjançant cap tractament convencional. Es 

requereixen tractaments per dessalar-la, o més complexes, com la osmosi inversa o els 

intercanvis iònics amb resines. Una possible alternativa seria la construcció d’un nou pou en 

una altra zona que garantís una millora substancial en la qualitat del recurs. 
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4.2. Xarxa del nucli de Darmós 

La xarxa de Darmós capta les aigües del pou nou de Darmós, construït a l’any 1992 a la cota 

170 m. Aquest pou es va construir en substitució de l’antic pou de Darmós que no tenia 

suficient recurs. L’aigua s’impulsa des del pou fins el dipòsit de Darmós amb una canonada de 

fibrociment de 60 mm de diàmetre. 

El nucli de Darmós disposa d’un dipòsit de regulació amb una capacitat de 60 m3. 

La desinfecció es porta a terme al dipòsit de Darmós mitjançant l’addició manual d’hipoclorit 

líquid. 

La xarxa de distribució del nucli de Darmós és propietat de l’Ajuntament de Tivissa i funciona 

per gravetat en càrrega. Aquesta xarxa no disposa de comptadors. 

La gestió de la xarxa del nucli de Darmós va a càrrec d’Aqualia. 

4.3. Xarxa del nucli de La Serra d’Almos 

Aquesta xarxa s’abasta des d’una única captació, la Font de la Serra d’Almos, també 

anomenada Font Vella. Aquesta font es troba a la cota 240 m. Des de la font l’aigua és 

conduïda per gravetat fins el primer dipòsit rectangular a través d’una canonada de 

fibrociment de 150 mm de diàmetre. 

La Font de la Serra d’Almos aporta un recurs variable al llarg de l’any. Les reduccions més 

accentuades de cabal es produeixen en èpoques de sequera i a l’estiu, època, aquesta última, 

que és més problemàtica donat el fort increment de població que es registra. 

El nucli de La Serra d’Almos disposa de dos dipòsits. El primer, dipòsit rectangular, situat a la 

cota 215 m.s.n.m. i al qual li arriba l’aigua de la Font Vella per gravetat, té una capacitat de 50 

m3 i fou construït l’any 1968. L’aigua és impulsada des d’aquest fins un dipòsit elevat 

mitjançant una estació de bombament i una canonada de fibrociment de 50 mm de diàmetre. 

El dipòsit elevat també fou construït l’any 1968. 

Té una capacitat de 20 m3. Es troba situat a més cota que el rectangular per poder distribuir 

l’aigua a la xarxa amb la pressió necessària. L’estat de conservació d’aquest dipòsit és dolent. 

En alguns llocs del pilars es pot observar l’armadura a la vista, així com importants fissures. 

Per portar l’aigua des del dipòsit rectangular de 50 m3 fins el dipòsit elevat de 20 m3 cal 

impulsar les aigües mitjançant una bomba. Disposen d’una segona bomba de recanvi. 

El procés de desinfecció es duu a terme diàriament al dipòsit rectangular mitjançant l’addició 

manual d’hipoclorit líquid. 

La xarxa no disposa de telecontrol. 
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La xarxa de distribució de La Serra d’Almos funciona per gravetat en càrrega. És propietat de 

l’Agrupació Amics de la Font Vella que actua com a comissió d’aigües potables de La Serra 

d’Almos. 

La xarxa es va construir l’any 1968 per encàrrec dels veïns de La Serra d’Almos els quals van fer 

front al cost de les obres. Avui en dia són els veïns de La Serra d’Almos, associats en una 

comunitat d’usuaris, els qui gestionen la xarxa. 

La majoria d’usuaris de la xarxa tenen dipòsits acumuladors a les cases. 

La xarxa no disposa de comptadors ni a les escomeses ni a la sortida del dipòsit. 

La problemàtica en l’abastament de La Serra d’Almos rau sobretot en la manca de recurs 

regular, capacitat de regulació insuficient i estat de conservació del dipòsit elevat. 

La manca de recurs es posa de manifest únicament a l’època estival, derivat de la reducció del 

cabal de la Font Vella, a més del fort increment de població que es registra en aquesta època, 

arribant-se gairebé a triplicar. Fins al punt de no poder cobrir la demanda del nucli i haver-se 

de fer restriccions d’aigua. 

Donat el reduït volum dels dipòsits, també es té un problema de regulació. No es disposa d’un 

temps de regulació superior a l’equivalent a dos dies de cabal mig i a un dia de cabal punta. 

Un altre problema afegit és el mal estat de conservació del dipòsit elevat. Els seus pilars 

mostren esquemes de fissuració, amb llur risc derivat, agreujat per trobar-se al centre de la 

població i amb l’existència de habitatges properes. 

4.4. Xarxa de Llaberia 

El nucli de Llaberia no disposa de xarxa de distribució. A l’estiu hi ha un campament que capta 

les aigües d’una font. 

5. BASES DE DISSENY 

Entre les problemàtiques plantejades a l’apartat 4.Situació actual aquest projecte se centra en 

la manca de qualitat de l’aigua del nucli de Tivissa. Així, les bases de disseny que s’explicitaran 

en aquest apartat fan referència exclusivament d’aquest nucli. 

5.1. Característiques de l’emplaçament 

El nucli de Tivissa es el principal assentament urbà del terme municipal homònim el qual es 

troba al nord-est de l’Àmbit territorial de les Terres de l’Ebre. El municipi es troba a 309 metres 
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sobre el nivell del mar i ocupa uns 209,4 km2 de superfície. El 2011 la seva població era de 

1.458 habitants. 

Aquest nucli se situa al peu de la Serra de Tivissa. El pou que subministra actualment el recurs 

d’aigua al nucli de Tivissa es troba al barranc de la Foix, al límit de l’àmbit urbà en sentit est.  

Per altra banda, el dipòsit regulador es troba a uns 250 metres del mateix pou d’extracció però 

a una cota 30 metres superior. és a dir, el dipòsit està instal·lat sobre la vessant de la 

muntanya. Aquest fet permet emmagatzemar el recurs amb suficient energia potencial com 

per poder fer la posterior distribució per gravetat. 

 

Figura 1. Vista de la ubicació dels elements que composen els sistema d’abastament del nucli de Tivissa 

5.2. Climatologia 

El clima de Tivissa principalment mediterrani però amb lleugeres tendències continentals. Les 

temperatures descendeixen amb l’altitud però es manté certa aridesa estival pròpia d’aquest 

clima. Les glaçades són puntuals i concentrades en el període hivernal on les temperatures 

habitualment oscil·len entre els 5ºC i els 10ºC. 

5.3. Cartografia i topografia 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha treballat amb plànols cartogràfics de la zona a escala 

1:5000 publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), tant en format raster com en 

format CAD. Per altra banda, l’Ajuntament de Tivissa també ha facilitat plànols topogràfics a 

escala 1:1000 de l’àmbit del projecte. 

Pou 
actual Dipòsit 

regulador 
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La principal característica de l’àmbit d’aquest projecte és la pronunciada inclinació del terreny 

entre els potencials punts de captació i el dipòsit regulador. En la majoria dels casos, la cota del 

dipòsit està més de 50 metres per sobre de la cota del terreny dels punts de captació valorats. 

5.4. Geologia i geotectònica 

La zona d’estudi es troba a les Cadenes Costaneres Catalanes. Aquestes, estan formades per 

una fossa tectònica, que separa les serralades Litoral i Prelitoral. Més concretament la zona 

d’estudi es troba gairebé al límit entre la conca de l’Ebre i la Serralada Prelitoral, a l’interior 

d’aquesta última. 

Per la realització de l’estudi geològic i degut a les limitacions pressupostàries, s’ha utilitzat 

informació bàsica continguda en els plànols geològics comarcals del Instituto Geológico y 

Minero de España, en els del Institut Geològic de Catalunya i en la bibliografia existent. A més, 

s’ha consultat la informació geològica de projectes ja redactats aI mateix terme municipal. I 

finalment feina de camp consisteix per reconèixer in situ, mitjançant el recorregut de totes les 

zones on transcorre el projecte, les unitats que formen la geologia de la zona. 

La zona de projecte està afectada pels següents materials: 

 UNITAT A – Material no cohesiu col·luvial i al·luvial tipus sorres i graves (Qv3). 

 UNITAT B –. Material triàsic cohesiu del tipus argila i guixos (Tk, Tm2, Tm3) 

 UNITAT C – Formacions juràssiques de diversa tipologia: conglomerats, bretxes, 

calcàries i dolomies (JLb, JLc i JDm). 

Un cop realitzada la caracterització geotècnica de les diferents unitats s’ha analitzat el seu 

possible reaprofitament en reblerts de rases i l’estabilitat dels talussos de les pròpies rases. 

Tot el material procedent de l ‘obra podrà ser reaprofitat per al reblert de les rases, 

exceptuant el material necessari pel llit de material granular que procedirà de pedrera. 

En relació a la inclinació dels talussos, s’adoptarà una inclinació 1H:4V ja que les rases seran 

inferiors als 2,5m de profunditat. 

5.5. Traçat 

El traçat aprofitarà la flexibilitat del material de la canonada per evitar, allà on sigui possible, 

els colzes, tant verticals com horitzontals. On es donin canvis bruscs de la direcció de la 

canonada s’hauran de fer massisso d’ancoratge. 
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S’instal·laran pous de registre construïts amb anells prefabricats de formigó, d'1 metre de 

diàmetre interior lliure, sobre una base prefabricada. La tapa i el marc seran de fosa de 0,60 m 

de diàmetre on s’instal·lin vàlvules i a banda i banda dels creuaments soterrats de carreteres. 

5.6. Població 

Al nucli de Tivissa no es preveu en un futur realitzar cap desenvolupament urbanístic del 

municipi que provoqui un salt important en el nombre d’habitants. Per aquest motiu, per 

realitzar la prognosi de de població i demanda s’ha decidit treballar amb una hipòtesi de 

creixement segons la tendència dels darrers anys. Així mateix, pel que fa a l’horitzó temporal 

de prognosi, es considerarà d’entre 10 i 15 anys. 

Per a realitzar la prognosi s’ha adoptat la previsió realitzada al PABCAT per a l’any 2025 que 

manté constant el creixement de població dels darrers anys, arribant per l’any 2025 a una 

població de dret de 1.700 habitants. 

Per altra banda, la població estacional del nucli és important, avaluant-se a l’actualitat en uns 

610 habitants durant trenta dies a l’estiu. Per al 2025 es considera la mateixa població punta 

estimada al PABCAT de 2.200 habitants. 

5.7. Cabals de disseny 

Tenint en compte una dotació domèstica de 179 litres per habitant i dia corresponent al 

consum actual del nucli de Tivissa, per a la situació de projecte es tenen els següents cabals 

diaris demandats: 

 
Població (hab.) Demanda en alta domèstica Demanda en alta total 

 
Hivern Estiu 

Qhivern 
(m

3
/d) 

Qestiu 
(m

3
/d) 

Qa 
(m

3
/any) 

Qhivern 
(m

3
/d) 

Qestiu 
(m

3
/d) 

Qa 
(m

3
/any) 

2012 1.458 2.068 261 371 98.630 288 409 108.879 

2025 1.700 2.200 305 394 113.865 336 435 125.697 

Taula 1. Dotació d’aigua prevista pel nucli de Tivissa a l’horitzó del 2025. 

5.8. Càlculs hidràulics 

Per evitar problemes de sedimentació als col·lectors s’han adoptat valors mínims per la 

velocitat de 0,6m/s, a més, es comprovarà que les velocitats no superin els 2,0m/s, ja que 

podrien erosionar la canonada degut a les partícules que arrossega l’aigua. 

Tots els trams de canonada projectats compleixen amb aquests requisits. 
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6. SELECCIÓ D’ALTERNATIVES 

El present projecte tracta la manca d’aigua de qualitat del nucli de Tivissa, que no de manca de 

recurs. El pou de la Foix, subministrador actual de recurs d’aigua al nucli de Tivissa, que 

normalment té l’aigua a nivell estàtic entre la cota 16 i 20, pot baixar fins a la 22 en temps de 

sequera.  

Tanmateix, les aigües del pou travessen formacions litològiques del Keuper (fonamentalment 

guixos, que enriqueixen l’aigua amb sulfats) i del Muschelkalk (calcari amb cert grau de 

dolomització, que enriqueix l’aigua amb sulfats i magnesi). La concentració de sulfats habitual 

oscil·la entre 360 i 562 mg/l, essent el valor màxim assolible indicat al RD 140/2003 Criteris 

sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum humà. 

No és possible una reforma de la captació per evitar aquestes formacions, per la qual cosa es 

planteja una anàlisi d’alternatives per trobar una solució a aquesta problemàtica.  

6.1. Actuacions possibles 

S’han considerat les següents possibles actuacions a l’hora de definir un sistema que solucioni 

l’abastament d’aigua de qualitat al nucli de Tivissa: 

6.1.1. Alternativa 1: Planta de tractament de l’aigua 

L’alternativa número 1 consisteix en projectar un sistema de tractament de l’aigua que 

actualment extreu el pou de la Foix per adequar-ne la qualitat del recurs ja que el principal 

problema de qualitat de l’aigua d’abastament del nucli de Tivissa és el seu elevat contingut de 

sulfats. 

Entre els mètodes analitzats a l’Annex 8 els més adients són l’osmosi inversa i les resines 

d’intercanvi iònic. Tanmateix, tenint en compte que l’ús de les resines d’intercanvi iònic no 

està generalitzat i hi ha països en els que no està permesa la seva utilització per a l’eliminació 

de sulfats en aigües per a abastament humà, el tractament recomanat és el de l’osmosi 

inversa. 

6.1.2. Alternativa 2: Nova captació que proporcioni un recurs d’aigua de qualitat amb 

motor elèctric 

L’alternativa 2 planteja la construcció d’un nou pou per obtenir les aigües d’un aqüífer amb un 

recurs directament amb la qualitat desitjada.  

Es tractaria d’una alternativa de més envergadura que la solució anterior ja els aqüífers que 

compleixen aquestes restriccions de qualitat es troben a certa distància del dipòsit regulador. 

Conseqüentment, s’hauran de construir conduccions entre el nou pou i el dipòsit i l’impacte 

durant el desenvolupament de les obres seria major. 
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En aquest cas, es proposa que l’alimentació del motor de la bomba de succió estigui alimentat 

per la xarxa elèctrica del municipi. 

6.1.3. Alternativa 3: Nova captació que proporcioni un recurs d’aigua de qualitat amb 

motor de combustió 

L’alternativa 3 és el mateix tipus de solució que l’alternativa 2 en el sentit que també planteja 

la construcció d’un nou pou per obtenir les aigües d’un aqüífer amb un recurs directament de 

qualitat.  

No obstant, en aquest cas es planteja que el motor que ha d’accionar el sistema de 

bombament no estigui connectat al la xarxa elèctrica sinó que estigui alimentat amb 

combustible. 

6.1.4. Alternativa 4: Nova captació que proporcioni un recurs d’aigua de qualitat amb 

motor d’alimentació solar 

L’alternativa 4 també planteja una nova captació per obtenir un recurs de millor qualitat que 

l’actual però utilitzant un motor alimentat per energia solar. 

6.1.5. Alternativa 0: No actuar 

La solució zero consisteix en no realitzar cap tipus d’actuació i per tant deixar les coses tal i 

com estan actualment. 

L’avantatge d’aquesta alternativa és que no existeixen costos de construcció, d’explotació ni 

de manteniment de cap nova infraestructura però es continuarà abastant el municipi de 

Tivissa amb una aigua amb un alt contingut de sulfats que segons el Reial Decret 140/2003 el 

valor guia fixat per aquesta espècie química és de 250 mg/l. 

6.1.6. Conclusions 

Per poder triar entre les diferents opcions, cal conèixer els costos de cadascuna d’elles. Per 

això s’han calculat uns pressupostos aproximats en base a preus orientatius (els preus no són 

actualitzats a 2012 i només tenen valor comparatiu). 

Aquests pressupostos no tenen en compte els costos d’explotació ni les economies d’escala. Si 

s’haguessin considerat, el pressupost de l’alternativa 3 seria més car que el de l’alternativa 2. 

Els resultats anterior es resumeixen a la següent taula. Per una informació més detallada veure 

Annex 8. 
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Alternativa Descripció 
Cost estimat de 
construcció (€) 

Alternativa 1 Tractament OI 1.007.500 € 

Alternativa 2 Nou pou amb motor elèctric 798.750 € 

Alternativa 3 Nou pou amb motor de combustió 775.750 € 

Alternativa 4 Nou pou amb motor solar 1.273.750 € 

Alternativa 0 Solució zero 0 € 

Taula 2.Resum de costos aproximats de les diferents alternatives. 

Es descarta una alternativa de nova captació amb alimentació mixta (elèctrica-solar) perquè 

implica una inversió inicial significativament més elevada que qualsevol de les alternatives 

plantejades 

Finalment, un cop estudiades totes les opcions s’ha optat per elegir l’alternativa 2 pels 

següents motius: 

 L’alternativa 1 és una de les més cares i comporta uns costos d’explotació cars en 

comparació amb altres alternatives. 

 L’alternativa 3 encareix molt l’explotació degut a l’actual alt preu del carburant (font 

energètica de la bomba). Addicionalment, no es preveu que el preu d’aquest tipus 

d’energia baixi i per tant, aquesta alternativa sembla no ser viable tampoc en escenaris 

futurs. Aquest tipus d’alternatives només són viables quan es tracta d’un punt aïllat i 

llunyà de la xarxa elèctrica. 

 L’alternativa 4 és la que presenta el cost de construcció més elevat. Així mateix, 

aquesta alternativa és poc robusta ja que el subministrament depèn de les hores 

d’insolació i la climatologia de l’àmbit. Tot i que tenen sentit en alguns àmbits 

d’aplicació, no s’utilitzen sistemes solars per a l’abastament d’aigua potable. 

 L’alternativa 2 és la escollida i no només és una de les més econòmiques de construir, 

sinó que a més és la més senzilla i econòmica de mantenir per darrera de l’alternativa 

4. 

 L’alternativa 0 es descarta per la necessitat de millorar la qualitat de les aigües 

d’abastament del nucli de Tivissa. 

6.2. Tipus de bombament 

A continuació s’estudia quin és el millor sistema de bombament per impulsar l’aigua del nou 

pou profund fins al dipòsit regulador. 

A la bibliografia consultada s’ha trobat gran varietat de classificació de les bombes 

hidràuliques. De totes aquestes, per fer la comparativa el més genèrica possible s’han tingut 

en compte tres categories: 
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a) Bombes d’eix horitzontal: Són equips que tenen l’eix de transmissió de la bomba en 

forma horitzontal. Tenen l’avantatja de poder ser instal·lades en un lloc diferent de la 

font d’abastament, la qual cosa permet ubicar-les en llocs secs, protegits 

d’inundacions, ventilats, de fàcil accés, etc. 

El major desavantatge que presenta aquest tipus de bomba és la limitació en la 

càrrega de succió ja que el valor màxim teòric al que pot arribar és el de la pressió 

atmosfèrica del lloc (10,33 m a l’alçada del mar), no obstant, quan l’altura de succió és 

de 7 metres aquestes bombes ja mostren deficiències de funcionament. Per tant, en 

una preselecció, es desestima aquest tipus de bomba perquè la profunditat del pou 

d’aquest projecte és més gran que la que aquest límit. 

b) Bombes d’eix vertical no submergibles: Són equips que tenen l’eix de transmissió de 

la bomba en forma vertical sobre el qual es recolza un determinat nombre d’impulsors 

que eleven l’aigua per etapes. Han d’ubicar-se directament sobre el punt de captació, 

per la qual cosa es limita el seu ús a captacions profundes. 

c) Bombes submergibles: Són equips que tenen la bomba i el motor acoblats de forma 

compacta, de manera que ambdós funcionen submergits en el punt de captació. 

S’utilitzen de forma gairebé exclusiva a pous molt profunds, en els que presenten 

avantatges respecte a l’ús de bombes d’eix vertical. 

Per tal de determinar quin és el sistema de tractament òptim d’entre les bombes d’eix vertical 

i les submergibles per aquest cas s’ha emprat un anàlisi multicriteri. Els resultats es mostren a 

la següent matriu: 

  B
o

m
b

a 
d

'e
ix

 v
er

ti
ca

l 

B
o

m
b

a 
su

b
m

er
gi

b
le

 

P
ES

 

Superfície necessària 5 10 15 

Simplicitat de construcció i instal·lació 5 5 5 

Explotació i manteniment 7 8 15 

Cost de construcció  2 7 20 

Cost d'explotació i manteniment 7 6 30 

Impacte ambiental  4 8 15 

TOTAL 605 735 100 

NOTA 4,9 7,4   

Taula 3.Resultats de l’anàlisi multicriteri. 

Finalitzat el procés de selecció de les millors alternatives, la matriu final de selecció indica que 

la millor alternativa per a la captació són  les bombes submergibles.  
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Tanmateix, en aquest projecte es consideraran dos tipus de solucions diferents per a bombes 

submergibles en pous profunds: 

i. Bombes submergibles de perforació o de llapis. 

ii. Bombes submergibles amb sistema d’acoblament automàtic a la canonada.  

Cada una requereix un tipus de manteniment significativament diferent: 

 Si la bomba s’instal·la solidària a la canonada de dins el pou, es podrà utilitzar una bomba 

tipus llapis i el pou podrà ser de diàmetre relativament petit. No obstant, en cas de fallada 

de la bomba s’haurà de desmantellar per complet el sistema bomba-canonada.  

 Si s’escull una bomba amb acoblament automàtic, certament s’haurà de construir un pou 

de major diàmetre però en cas de fallada es podrà recuperar la bomba sense necessitat de 

desmantellar la canonada. 

La millor opció pel cas de Tivissa doncs, seria la instal·lació d’una bomba submergible amb 

acoblament automàtic a la canonada d’impulsió. No obstant, l’elecció d’aquest tipus de solució 

està condicionada a la disponibilitat de la mateixa per les condicions d’aquest projecte.  

Per tant, com que no s’ha trobat cap bomba al mercat amb acoblament automàtic capaç de 

treballar a 250 metres de profunditat, s’ha decidit treballar amb dues bombes de perforació 

en paral·lel per tal de garantir la continuïtat de l’abastament. 

6.3. Selecció de la ubicació 

Per a trobar la ubicació definitiva de la nova captació s’han tingut en compte els següents 

criteris: 

a) Distàncies mínimes a d’altres infraestructures i usos incompatibles. 

b) Geològics-Hidrogeològics. 

c) Hidroquímics. 

d) Reserves i recursos. 

e) Transmissivitat. 

f) Sobreexplotació. 

g) Existència de potencials focus de contaminació. 

h) Accessibilitat. 

i) Impacte ambiental. 
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j) Compatibilitat amb el planejament. 

k) Característiques de la perforació i connectivitat amb el dipòsit regulador 

Tenint en compte els criteris de selecció exposats s’ha optat per dues àrees per a la localització 

del nou pou. La zona A és coneguda com el Cerveral i la zona B com Lo Pou de la Neu.  

A la vagada, després d’una primera tria en la que s’ha exclòs aquells àmbits dins de les dues 

zones que no complien amb els criteris de distància mínima a vies i altres pous existents, s’han 

escollit fins a 6 possibles punts de localització: 

 

Figura 2. Alternatives de localització de pou tenien en compte les distàncies mínimes a altres infraestructures i 

pous. 

Estudiant diversos aspectes de cadascuna de les ubicacions (estudi detallat a l’Annex 8), s’obté 

el següent quadre comparatiu. 
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Concepte 
Alternativa nº 

1 2 3 4 5 6 

Distàncies mínimes Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Geològics-Hidrogeològics Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Hidroquímic Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Reserves i recursos Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Transmissivitat Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Sobreexplotació Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Potencials focus de contaminació Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Accessibilitat Alta Alta Alta Alta Mitjana Mitjana 

Impacte ambiental Baix Baix Baix Baix Mitjà Mitjà 

Compatibilitat amb el planejament Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Perforació i connectivitat Mitjana Mitjana Mitjana Alta Baixa Baixa 

Taula 4.Anàlisi comparativa per a l’elecció de la ubicació del pou. 

De l’anàlisi comparativa realitzat, resulta que la ubicació de la planta de tractament en el punt 

4 és el que proporciona un resultat més positiu. 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

7.1. Pou de captació 

El procés constructiu de la captació constarà de les següents punts: 

 Inicialment es realitzarà un sondeig d'investigació de 375 m de fondària, a φ 250 mm i 

canonada provisional de protecció φ 200 mm. 

 Eixamplament del sondeig fins a φ 762 mm (diàmetre que requereixi la instal·lació del 

sistema de bombament i la canonada d’impulsió ). 

 Atenent a la fondària de la perforació i la posició probable del nivell piezomètric 

s’instal·la una canonada cega (de 6mm de diàmetre) al tram comprés entre la 

superfície del terreny i els 100 metres de fondària. Des d’aquest punt i fins al final de la 

perforació s’instal·larà reixeta amb obertures de 0,75 mm.  
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 Per evitar la colmatació del tub de reixeta s’instal·larà un prefiltre sorrenc d’entre 1 i 2 

mm. 

 Des d’un punt de vista hidrogeològic es recomana cimentar des del fons de la 

perforació fins a 5 metres per sobre del contacte amb la capa d’argiles del Keuper amb 

l’objectiu d’evitar dissolucions per contacte de l’aigua subterrània amb els guixos i sals 

dels materials d’aquesta capa. 

 També se cimentarà el cap de la perforació i entorn els 100 m de profunditat per a 

evitar l’entrada d’aigües exteriors i possibles contaminants al nou pou. 

7.2. Caseta i pericó annex al pou 

El procés constructiu de la caseta i el pericó constarà de les següents punts: 

 Construcció d’un pericó de formigó rectangular i annex al pou de captació en el que 

s’hi instal·laran les corresponents vàlvula de ventosa, vàlvula de comporta per al 

tancament de la instal·lació, rodet de desmuntatge, cabalímetre i manòmetre. 

La caseta de control és una edificació quadrada de dimensions 3 x 3 metres. L'estructura es 

conforma a partir de dos pòrtics de perfil metàl·lic de 3 metres de llum, separats a 3 metres. 

 Els pilars i dintells es realitzen amb el perfil HEB-140. La coberta es crea a partir de 5 

corretges de coberta de perfil IPN-120, separades 0,8 metres. El pendent dels faldons 

és del 20%. 

 Pel que fa a la coberta final de l'edifici, s'ha decidit utilitzar plaques de perfils de 

fibrociment, proporcionant elles mateixes estanquitat. Sobre les plaques es col·locaran 

teules ceràmiques, element típic en les teulades de les cases dels nucli propers. 

 La fonamentació consisteix en sabates sota cada pilar de l'estructura de dimensions 1,3 

x 1,3 x 0,9 metres. Les sabates estan unides longitudinalment per una riostra de 0,5 m 

d'ample i 0,50 m de cantell. 

 Finalment, el mur de fàbrica que tancarà i envoltarà l'edifici de l'estació de 

bombament serà un mur format per blocs de formigó de 40x20x20 cm. 

7.3. Canonada d’impulsió fins al dipòsit 

 A la sortida del pericó del pou es preveu una brida per a la conversió a canonada de 

PEAD DN 140 mm i PN-16, que portarà l’aigua fins el dipòsit regulador recorrent uns 

1.236 metres de longitud. Es preveu l’entrada al dipòsit per la part superior d’aquest, 

adossant la canonada al parament exterior. 
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 La canonada s’instal·larà a sobre un llit de sorra a dins d’una rasa que tindrà una 

profunditat mínima d’1.0 m en zones de conreu i es recobriran amb sorra fina 

compactada fins a uns 10 cm per damunt de la generatriu superior. 

 El replè posterior s’efectuarà amb material d’aportació i compactat per capes de 25 cm 

de gruix fins aconseguir el 95 % del proctor modificat. En trams de camps de conreu es 

cornonarà amb material del propi terreny i en trams urbans amb el paquet de ferm 

definit a l’annex de dimensionament estructural. 

 En els punts alts del traçat assenyalats en els plànols de perfil longitudinal s’instal·laran 

ventoses trifuncionals per aigua neta, mentre que al punts més baix es formarà un 

desguàs per si es necessites buidar la canonada. 

 El creuament de la carretera C-44 es farà mitjançant una perforació dirigida d’uns 40 m 

de longitud. Per crear un pas per a la conducció de PEAD DN125 s’utilitzarà beina de 

PE100 DN200. Podria ser suficient amb una beina de 160, però s’estima un diàmetre 

més per permetre augmentar el diàmetre de la impulsió si arribés el cas. 

8. URBANITZACIÓ 

El present capítol descriu les actuacions que es portaran a terme per a urbanitzar 

adequadament l’entorn del pou objecte del projecte.  

 Tancament: Tot el perímetre exterior de la parcel·la es tancarà amb un reixat de 2 m 

d’altura de malla d’acer galvanitzat i plastificat de 50x50 mm de pas, de color verd, 

sobre suports tubulars metàl·lics encastats en el terreny i col·locats cada 3,00 metres . 

L’entrada al recinte s’efectuarà per una porta de perfils metàl·lics soldats, corredissa, 

de 4,00 metres d’amplada i 1,80 metres d’altura. 

 Pavimentació: El paviment de l’esplanada exterior es formarà amb un paviment de 

formigó de 0,05 m de gruix construït de material seleccionat, col·locada en substitució 

de la primera capa de terreny, la qual es retirarà. 

 Arbrat: A la part sud i est, zona d’accés de la planta, es formarà una pantalla arbrada 

amb la plantació de tota una filera de pollancres i alzines. 

 Subministrament elèctric: L’escomesa elèctrica de la captació es construirà a partir de 

la xarxa elèctrica de baixa tensió que arriba a fins a la masia que hi ha a la mateixa 

parcel·la on es farà la nova captació. Des d’allà s’enviaran cables a les instal·lacions que 

requereixin subministrament elèctric. La longitud d’aquesta escomesa serà de 95 m i 

es construirà amb un cable de secció 150 mm2 per als conductors de fase i 35 mm2 per 

al conductor neutre. 



DOCUMENT Nº1  MEMÒRIA                                                                                   Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 20 

 Accessos: Per complir amb la normativa d’accessos de bombers i les prescripcions del 

PG3 de carreteres, s’haurà d’assegurar que el camí d’entrada existent tingui una 

amplada mínima de 5 m. Actualment ja hi ha 30 metres que compleixen aquesta 

condició però uns altres 20 requeriran una millora del paviment. 

9. EXPROPIACIONS I DRETS AFECTATS 

Per a la correcta execució de les obres contingudes en aquest projecte, es defineixen tres tipus 

d'afeccions: l'expropiació total, la imposició de servituds i l'ocupació temporal. 

9.1. Expropiacions 

La totalitat del traçat del col·lector es troba enterrat, de manera que només necessitarà 

expropiació total els elements funcionals i instal·lacions permanents. D'aquesta manera només 

caldrà d'expropiació dels pous de registre projectats al llarg del eix del col lector. A més, també 

serà necessari expropiar els terrenys on s’ha de construir la captació i l’edificació amb els 

sistemes de control i electrificació. 

L'expropiació dels terrenys resultants de l'aplicació dels criteris i paràmetres anteriorment 

exposats afecta una superfície de 327,31 m2, que corresponen en un 97% a terrenys rústics.  

9.2. Imposició de servituds 

Es defineix com a imposició de servituds les corresponents franges de terrenys sobre les quals 

és imprescindible imposar una sèrie de gravàmens, a fi de limitar l'exercici del ple domini de 

l'immoble. 

Aquestes franges de terreny addicionals a l'expropiació tenen una amplada variable, en funció 

de la naturalesa o objecte de la corresponent servitud, concretant les esmentades imposicions 

de servitud mitjançant oportú grafiat amb la trama corresponent determinada per a aquest fi, 

en els respectius plànols que formen part de l'annex d'expropiacions. 

Aquesta ocupació de servituds afecta una superfície total de 3.859,68 m2 dels quals només un 

56% són de titularitat privada. 

Per altra banda, també es reservarà una zona de 7,5 metres a banda i banda del nou servei aeri 

elèctric a mode de servitud de vol. En aquest cas, la superfície per aquesta servitud serà de 

1.401,52 m2 i es troba exclusivament en terrenys privats. 

9.3. Zona d’ocupació temporal 

Es defineixen d'aquesta manera les franges de terrenys que resulten estrictament necessàries 

ocupar per dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el Projecte i per un 
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espai de temps determinat, generalment coincident amb el període de finalització d'execució 

de les mateixes. 

Aquestes franges de terreny tenen una amplada variable segons les característiques de la 

explanació, la naturalesa del terreny i de l'objecte de l'ocupació. Aquestes zones d'ocupació 

temporal s'utilitzaran, entre altres usos, principalment per les canonades enterrades, 

instal·lacions d'obra, abassegaments de terra vegetal, tallers, magatzems, laboratoris, dipòsits 

de materials i en general per a totes quantes instal·lacions siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres previstes o definides en aquest projecte. 

S'ha determinat una ocupació temporal de 15 metres per a les afeccions enterrades.  

A més, s’ha previst una zona de 30x30 m2 per a instal·lacions d’obra i acopis situada a la vora del 

pou. 

S'ocupen un total de 11.503,35 m2 d'ocupació temporal. 

9.4. Valoració de les expropiacions 

Els criteris per a la valoració de cadascuna de les unitats, s'han basat, d'acord amb l'Article 43 

de la Llei d'Expropiacions Forçoses, en el valor real de mercat i s'han obtingut sobre la base de 

la informació facilitada pels ajuntaments , organismes públics i recent actuació a la zona, 

associacions d'agricultors, jurats provincials d'expropiació forçosa de la zona afectada. 

Les valoracions de sòl s'han efectuada segons els criteris establerts en el títol III de la Llei 6 / 

1998. Els preus aplicats per a la valoració dels béns són els que s'indiquen a la taula Taula 5. 

Superfícies i valoració de terrenys afectats per expropiació. 

La taxació calculada per a l'ocupació temporal s'ha realitzat de conformitat amb el que 

s'estableix en la vigent Llei d'expropiació forçosa. En cap cas els prejudicis irrogats han estat 

superiors al valor del bé, per tant no s'ha procedit a la seva expropiació. 

La valoració per les servituds de pas s'ha realitzat sobre les propietats privades en funció del 

tipus de gravamen i grau de limitació del ple domini impost sobre la parcel·la afectada. Els 

preus aplicats per a la valoració dels béns són els que s'indiquen a la taula següent. 

Tipus d'expropiació Superfície (m
2
) Preu (€/m

2
) Valor expropiació (€) 

Ocupació temporal 7.165,69 0,25 1.791,42 

Servitud de pas/vol 3.577,41 0,45 1.609,83 

Expropiació 309,31 0,90 278,38 

TOTAL 11.052,41 
 

3.679,64 

Taula 5. Superfícies i valoració de terrenys afectats per expropiació 

Les expropiacions i ocupacions per la construcció dels col·lectors i la captació s’han valorat en 

un total de TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS. 
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10.SERVEIS AFECTATS 

En aquest apartat es descriuen els possibles serveis (llum, proveïment d'aigua potable, 

clavegueram, telefonia) amb els quals la construcció de la planta pot entrar en conflicte, 

podent provocar una desviació provisional o definitiva dels mateixos, amb la finalitat de que 

l’obra es pugui portar a terme garantint la seguretat dels treballadors i alhora, assegurant el 

servei constant i eficient de cadascun dels serveis. 

 Xarxa elèctrica: Una primera observació visual de la zona no permet determinar la 

necessitat de desviar cap tipus de servei. Si que permet, d’altra banda, identificar la 

línia aèria de mitja tensió que creua la canonada en un punt de la carretera TV-3031. 

Aquesta no haurà de ser desviada, però durant la construcció del col·lector caldrà anar 

amb especial atenció a aquesta línia. 

 Xarxa de gas ciutat: S’observa que un tram d’uns 200 metres la canonada anirà 

instal·lada paral·lela a la conducció de gas ciutat. En aquest cas, la canonada d’aigua 

respectarà l’exigència de distàncies mínimes de separació amb el servei de gas ciutat.  

Segons el que s’ha indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, referent a l'inici de les 

obres, el Contractista Adjudicatari de les mateixes està obligat a la localització dels serveis 

afectats existents en la zona, amb la realització de les cates i replantejos necessaris, abans de 

l'inici de les obres. El cost en el projecte a causa de la restitució i afectació de possibles serveis 

afectats es troba com partida alçada i s’ha estimat en 6000 € (SIS MIL EUROS). 

11.SEGURETAT I SALUT 

En compliment del que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s'inclou 

a l’annex  corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut. 

El pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat de TRETZE MIL SIS-CENTS 

VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS (13.626,28€). 

12.MANTENIMENT 

Encara que un dels avantatges dels bombaments amb sistema de control és la seva simplicitat 

operativa és necessari el seu manteniment. Cal un operador familiaritzat amb el procés i que 

sàpiga interpretar els possibles símptomes de mal funcionament. 

El manteniment del sistema de bombament se centra en dos aspectes fonamentals: 



DOCUMENT Nº1  MEMÒRIA                                                                                   Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 23 

 Cura de l’obra civil. 

 Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores. 

Aquests dos punts del manteniment son complementaris, ja que la deixadesa de l’obra civil, 

condueix a problemes de funcionament. A l’annex corresponent s’aprofundeix més en les 

tasques principals a realitzar. 

13.IMPACTE AMBIENTAL 

A efectes del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, el present projecte no ha de sotmetre’s al 

procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental i, per tant, tampoc ha de tenir un Estudi 

d’Impacte Ambiental associat.  

No obstant, es recomana redactar un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) i integrar 

les mesures que d’aquest s’esdevinguin en el projecte. Aquestes mesures van destinades a 

millorar la integració del conjunt d’infraestructures i construccions, i per tant, són bàsicament 

tasques de revegetació de les zones alterades i d’altres directrius relatives a la pròpia 

adaptació del projecte en el territori, que es poden resumir en les següents:: 

 En la mesura del possible, aprofitament dels camins existents per al pas de les 

canonada de conducció. 

 Soterrament de les canonades i instal·lació seguint la trajectòria d’infraestructures 

preexistents com poden ser carreteres i carrers. 

 Adequació a les preexistències, com ara arbrat, murets, etc., per evitar la seva afecció 

 Excavació de la parcel·la on s’ubiquen les construccions de la captació per tal de 

maximitzar la seva integració en el paisatge 

 Revegetació de l’entorn de la captació, per així de disminuir l’impacte que puguin 

causar les construccions, dins el paisatge. 
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14.PREUS I PRESSUPOST 

El pressupost general del “PROJECTE DE NOVA CAPTACIÓ I CONDUCCIONS ASSOCIADES PER A 

L’ABASTAMENT A TIVISSA” és desglossa a continuació: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 703.928,50 

Despeses Generals (13%) 91.510,71 

Benefici Industrial (6%) 42.235,71 

Subtotal 837.674,92 

IVA (18%) 150.781,49 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 988.456,41 

Expropiacions 3.679,64 

Control de qualitat (1% PEM) 7.039,29 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 999.175,34 

El pressupost per coneixement de l’administració puja a un total de NOU-CENTS NORANTA 

NOU MIL CENT SETANTA-CIN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (999.175,34 €) 

15.REVISIÓ DE PREUS 

No serà procedent la revisió de preus atès que el contracte s'executarà en el termini de menys 

de 12 mesos. 

16.TERMINI DE GARANTIA 

El període de garantia es xifra en DOTZE (12) mesos a partir de la data de recepció provisional, 

durant el qual l’empresa constructora tindrà al seu càrrec exclusiu la conservació de les obres, 

amb l’obligatorietat d’entregar-les en l’acta de la recepció definitiva, en perfectes condicions. 

17.TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRES 

El termini d'execució de les obres serà de CINC (5) mesos de calendari, des del dia següent a la 

firma de l’Acta de Replanteig fins a la posta a punt de les instal·lacions. 
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18.CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, a continuació es proposa la classificació que 

s’ha d’exigir als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres d’aquest projecte : 

Grup E (hidràuliques)  

Subgrup 1 (abastaments i sanejaments)  
Categoria e 

19.DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

El projecte consta dels següents documents: 

 

DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXES 

Memòria descriptiva 

 Annex 1. Antecedents 

 Annex 2. Estudi de la demanda 

 Annex 3. Topografia 

 Annex 4. Geologia i geotècnia 

 Annex 5. Hidrogeologia 

 Annex 6. Càlculs hidrològics i d’inundabilitat 

 Annex 7. Reportatge fotogràfic 

 Annex 8. Selecció d’alternatives 

 Annex 9. Càlculs hidràulics 

 Annex 10. Dimensionament estructural 

 Annex 11. Urbanització 

 Annex 12. Electricitat i control 

 Annex 13. Equips electromecànics 

 Annex 14. Replanteig de l’obra 

 Annex 15. Expropiacions i serveis afectats 

 Annex 16. Préstecs i abocadors 

 Annex 17. Estudi d’explotació 

 Annex 18. Impacte ambiental 

 Annex 19. Impacte paisatgístic 

 Annex 20. Processos constructius 

 Annex 21. Pla d’obra 

 Annex 22. Justificació de preus 

 Annex 23. Estudi de Seguretat i Salut 

DOCUMENT II: PLÀNOLS 
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 Plànol 0. Índex 

 Plànol 1. Situació i emplaçament 

 Plànol 2. Distribució de fulls 

 Plànol 3. Replanteig 

 Plànol 4. Canonada. Planta general 

 Plànol 5. Canonada. Perfil longitudinal 

 Plànol 6. Canonada. Perfil transversal 

 Plànol 7. Edificació 

 Plànol 8. Pou 

 Plànol 9. Pericons 

 Plànol 10. Seccions de la rasa 

 Plànol 11. Expropiacions 

DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS 

 Plec de prescripcions tècniques generals 

 Plec de prescripcions tècniques particulars 

DOCUMENT IV: PRESSUPOST 

 Amidaments 

 Quadre de preus nº1 

 Quadre de preus nº2 

 Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Últim full 

20.DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Les obres incloses en el pressent projecte constitueixen una obra complerta, podent-se un cop 

construïda, lliurar-se a l’ús públic per a la utilització, complint-se els requisits exigits en el 

Reglamento General de Contratación. 
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21.CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen 

aquest projecte, es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les 

executar correctament i sotmetre la seva aprovació als òrgans de l’administració. 

 

L’Autora del Projecte 

 

Júlia Gilavert Margalef 

E.T.S. d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona 

Barcelona, maig de 2012 
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1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

L'actuació objecte d'aquest Projecte Constructiu, denominat " Projecte de nova captació i 

conduccions associades per a l’abastament a Tivissa ", dins del "Pla d'Emergència corresponent 

a l'actuació d'eliminació de la contaminació química a l'embassament de Flix ", actuació que 

conté l'annex IV sota l'epígraf" Actuacions prioritàries i urgents a les conques mediterrànies 

"es troba emparada per la Llei 11/2005, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei 10/2001, 

de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional ". 

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, per la seva banda, porta a terme les seves 

actuacions d'infraestructures hidràuliques i de recuperació ambiental a través de la societat 

estatal "Aigües de les Conques Mediterrànies, SA" (ACUAMED), de capital íntegrament públic, 

la tutela s'exerceix pel Ministeri de Medi Ambient, i de Medi Rural i Marí. La relació entre el 

Ministeri i el ACUAMED s'instrumenta a través d'un conveni de gestió signat el 29 de setembre 

de 2005, en virtut el primer encomana a la segona la gestió material de les obres i activitats de 

la seva competència. Després de la modificació de l'objecte social d'ACUAMED, autoritzada pel 

Consell de Ministres de data 22 de juliol de 2005, la societat té entre les seves funcions la 

descontaminació de l'embassament de Flix. Les obres a executar i que han estat adjudicades es 

materialitzaran a través de ACUAMED, d'acord amb la clàusula addicional de la modificació 

núm. 2 del conveni de gestió directa. 

L'objectiu del Pla d'Emergència és disposar d'una planificació d'emergències que permeti 

afrontar i gestionar eficaçment els episodis de contaminació que, encara que amb molt poca 

probabilitat, hi pugui haver durant les operacions d'eliminació de la contaminació de 

l'embassament de Flix que executa l'Estat a través d'ACUAMED i que, en aquest cas, poguessin 

afectar la població i el medi ambient en l'entorn i aigües avall de l'embassament. Entre les 

mesures adoptades en el Pla d'Emergència destaquen aquelles destinades a resoldre les 

possibles afectacions als sistemes d'abastament que capten a l'embassament de Flix o aigües 

avall. 

L'administració general de l'Estat i la Generalitat de Catalunya acorden la necessitat d'abordar 

la disminució del risc pel que fa a la garantia d'abastament dels municipis es refereix, tenint en 
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compte que l'actuació de l'eliminació de la contaminació química a l'embassament de Flix és la 

major inversió realitzada per l'Estat a Catalunya en matèria de medi ambient. És per això que 

l'Administració General de l'Estat considera convenient la redacció d'un pla de Restitució 

Territorial, figura completada en l'article 130.4 del Text Refós la Llei d'aigües com a 

compensació a l'àmbit territorial afectat a Catalunya amb l'objectiu de programar, executar i 

finançar totes aquelles actuacions destinades a garantir l'abastament dels municipis riberencs 

del riu Ebre. 

2. ANTECEDENTS LEGISLATIUS 

Entre la Llei 10/2001, de 5 de juliol, que aprova el Pla Hidrològic Nacional, s'inclou el projecte 

per a l'eliminació de la contaminació química a l'embassament de Flix. El Pla de Restitució 

Territorial (PRT) d'aquest projecte, inclou les actuacions necessàries per garantir el proveïment 

d'aigua als municipis permetent gestionar adequadament qualsevol episodi de contaminació 

que eventualment hi pugui haver durant els treballs de descontaminació de l'embassament de 

Flix. 

Amb data 22 de juliol de 2005 el Consell de Ministres autoritza la modificació del conveni de 

gestió signat el 29 de setembre de 2005, per virtut s'encomana la societat estatal "Aigües de 

les Conques Mediterrànies, SA" la gestió material de les obres i activitats de la seva 

competència trobant-se entre les seves funcions la de descontaminació de l'embassament de 

Flix, d'acord amb la clàusula addicional de la modificació núm. 2 del conveni de gestió directa. 

L'1 de juny de 2007 i el 29 de juliol de 2008, el llavors Ministeri de Medi Ambient, el 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana 

de l'Aigua, formalitzen sengles convenis per al finançament d'un conjunt d'inversions del cicle 

de l'aigua a Catalunya, per un import total de 135.00M € o de 160.27M € respectivament. El 5 

d'octubre de 2009 es signa el conveni per a l'exercici d'aquest any per un import de 199.27M 

€. 

D'altra banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova en data 1 d'abril de 2008, el Pla 

d'Emergència corresponent a l'actuació d'eliminació de la contaminació química a 

l'embassament de Flix, actuació que conté l'annex IV sota l'epígraf "actuacions Prioritàries i 

urgents a les conques mediterrànies "de la Llei 11/2005, de 22 de juny, per la qual es modifica 

la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional. 

3. ANTECEDENTS HISTÒRICS 

El dia 19 de març de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi 

Ambient i Medi Rural i Marí, la Conselleria del DMAH de la Generalitat de Catalunya i l'Agència 

Catalana de l'Aigua per al finançament, programació i execució de les actuacions necessàries 

per garantir el proveïment d'aigua als municipis inclosos en el pla de restitució territorial del 
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projecte per a l'eliminació de la contaminació química de l'embassament de Flix (projecte: 

0072). El Pla de Restitució Territorial té com a objectiu programar, executar i finançar aquelles 

actuacions destinades a garantir l'abastament dels municipis de la Ribera de l'Ebre a Catalunya. 

Dins el conveni es distingeixen tres zones d'afectació: 

 Annex I. Municipis riberencs la captació està o pot estar influenciada per l'Ebre 

 Annex II. Municipis riberencs la captació no està influenciada per l'Ebre, però estan 

aigües avall de l'embassament de Flix 

 Annex III. Municipis catalans de les comarques de l'Ebre (Baix Ebre, Monsià, Priorat, 

Ribera d'Ebre i Terra Alta) que es troben a menys de 15 Km de distància de l'Ebre en 

línia recta. 

Per a les actuacions incloses en l'annex I i II l'ACA ha de redactar la corresponent documentació 

tècnica que ha de permetre al MIMAMRM a través de la societat estatal ACUAMED dur 

posteriorment a terme les obres. 

L'actuació objecte d'aquest Projecte Constructiu, denominat " Projecte de nova captació i 

conduccions associades per a l’abastament a Tivissa " està inclosa en el annex II / III del Pla de 

Restitució i és per això que es redacta el present projecte. 

4. ANTECENDENTS TÈCNICS 

La redacció d'aquest projecte s'inicia a partir de les dades existents en el "Projecte d’obra per a 

la construcció de captació i conduccions associades per a l’abastament de Tivissa", d’abril de 

2010. 

Aquest document, redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA d'ara endavant) tenia com a 

objectiu definir l'actuació i avaluar les obres més significatives d'aquesta. L'informe 

s'estructura en quatre documents, incloent en el primer d'ells la informació relativa als 

aspectes descriptius i tècnics. 

En ell es localitza l'àmbit de l'actuació, es defineix la problemàtica actual, s'enumeren 

succintament les característiques del projecte, i es justifica la importància del mateix per 

disposar un proveïment alternativa davant la possibilitat d'una contaminació de 

l'embassament de Flix. 
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5. ANTECENDENTS AMBIENTALS 

El "Projecte d’obra per a la construcció de captació i conduccions associades per a 

l’abastament de Tivissa" a partir del qual es redacta el present projecte no ha estat sotmès a 

tramitació ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’estudia la necessitat d’aigua d’abastament de la població del nucli de 

Tivissa, dins el terme municipal homònim.  

Amb aquest objectiu l’apartat s’estructura conceptualment en dos parts. En la primera es 

descriuen les característiques pròpies de la població i la demanda en l’escenari actual mentre 

que a la segona es fa una prognosi de creixement tant de la població com de la demanda de 

recurs a l’horitzó temporal del projecte. Aquest anàlisi servirà posteriorment com a base per 

dimensionar l’estació de bombament i les conduccions associades fins al dipòsit regulador. 

Finalment, s’ha fet la comprovació de què el la demanda en l’escenari futur no comprometi el 

marge de regulació de l’actual dipòsit. 

2. ESCENARI ACTUAL 

2.1. Població 

D’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la població  del 

municipi de Tivissa l’any 2011 és de 1.824 habitants. El municipi de Tivissa t  quatre nuclis de 

població: Tivissa (nucli), La Serra d’Almos, Darmós i  laberia.  

Per altra banda, l’evolució de la població del nucli de Tivissa des del 2001 es presenta a 

continuació: 



ANNEX 2. ESTUDI DE LA DEMANDA                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 2 

 

Figura 1. Evlució de la població del nucli de població de Tivissa 2001-2011. Font: INE. 

D’acord amb les dades de la gràfica anterior, la població al llarg dels últims anys del nucli de 

Tivissa te una tendència cap al creixement tot i que de forma irregular. Així mateix, la població 

de dret de Tivissa nucli representa entorn un 78% del total del municipi (mitjana dels darrers 

10 anys) i també presenta certa tendència a augmentar. 

2.2. Demanda 

Pel que fa a la demanda, s’ha agafat com a referència els valors publicats al Pla d’abastament i 

distribució d’aigua en alta al municipi de Tivissa (PABCAT). Aquest document presenta una 

anàlisi de consums del que se n’ha fet un resum a continuació. 

 Consum en BAIXA 

 
(m3/any) (%) 

Domèstics 59.481 91% 

Industrials 6.181 9% 

Ramader - - 

 
65.662 100% 

Taula 1. Consums en alta del nucli de Tivissa (Pabcat 2003) 

Per començar, s’observa que el consum domèstic del nucli de Tivissa  s d’un 91%. El consum 

industrial es queda amb un 9% del recurs total i no hi ha consum per usos ramaders. 

El rendiment de la xarxa s’ha obtingut a partir de la relació entre el consum total anual en 

baixa i el cabal extret del Pou de la Foix (consum en alta anual): 

 

Consum en BAIXA 
(m3/any) 

Consum en ALTA 
(m3/any) 

Rendiment 
(%) 

 
65.662 101.000 65% 

Taula 2. Consums anuals i rendiment de la xarxa d’abastament del nucli de Tivissa (PABCAT 2003) 

Finalment, s’extreu que el rendiment de la xarxa  s del 65% i per tant, la dotació domèstica en 

alta diària necessària per al nucli de Tivissa de 179 l/hab·dia.  
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3. ESCENARI DE PROJECTE 

3.1. Població 

Al nucli de Tivissa no es preveu en un futur realitzar cap desenvolupament urbanístic del 

municipi que provoqui un salt important en el nombre d’habitants. Per aquest motiu, per 

realitzar la prognosi de de població i demanda s’ha decidit treballar amb una hipòtesi de 

creixement segons la tendència dels darrers anys. Així mateix, pel que fa a l’horitzó temporal 

de prognosi, es considerarà d’entre 10 i 15 anys. 

Per a realitzar la prognosi s’ha adoptat la previsió realitzada al PABCAT per a l’any 2025 que 

manté constant el creixement de població dels darrers anys, arribant per l’any 2025 a una 

població de dret de 1.700 habitants. 

Per altra banda, la població estacional del nucli és important, avaluant-se a l’actualitat en uns 

610 habitants durant trenta dies a l’estiu. Per al 2025 es considera la mateixa població punta 

estimada al PABCAT de 2.200 habitants. 

3.2. Demanda 

Pel que fa a la demanda, es decideix mantenir constant el valor de consum unitari de 179 litres 

per habitat i dia calculat per a l’escenari actual. Cal recordar que aquest valor depèn del 

rendiment de la xarxa i, tot i que l’Ajuntament de Tivissa t  planificades una sèrie d’actuacions 

per millorar-lo (passant del 65% al 70%), pels càlculs d’aquest projecte s’ha mantingut al 65%. 

Per prendre aquesta decisió s’ha considerat que donada la conjuntura econòmica actual no es 

pot donar per fet que el consistori pugui dur a terme tals actuacions i per tant, no considerar 

aquest canvi a la xarxa deixa els càlculs del cantó de la seguretat. 

Per tant, tenint en compte una dotació domèstica de 179 litres per habitant i dia que 

representa un 91% del consum total, per a la situació futura es tenen els següents cabals diaris 

demandats: 

 
Població (hab.) Demanda en alta domèstica Demanda en alta total 

 
Hivern Estiu 

Qhivern 
(m

3
/d) 

Qestiu 
(m

3
/d) 

Qa 
(m

3
/any) 

Qhivern 
(m

3
/d) 

Qestiu 
(m

3
/d) 

Qa 
(m

3
/any) 

2012 1.458 2.068 261 371 98.630 288 409 108.879 

2025 1.700 2.200 305 394 113.865 336 435 125.697 
Taula 3. Dotació d’aigua prevista pel nucli de Tivissa a l’horitzó del 2025. 

4. REGULACIÓ 

Per fer la comprovació del temps de regulació s’ha tingut en compte que el volum de del 

dipòsit regulador és de 560 metres cúbics. 

 
2012 2025 
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Permanent Punta Permanent Punta 

Volum dipòsit regulador(m3) 560 560 560 560 

Demanda (m3/dia) 288 409 336 435 

Dies de regulació 1,9 1,4 1,7 1,3 
Taula 4. Estimació del temps de regulació. 

S'observa que per a la situació actual la xarxa no presenta problemes de regulació, ni tampoc 

per l’any horitzó del 2025, donat que es disposa sempre d'un temps de regulació entorn a 

l'equivalent a dos dies de cabal mig (permanent) i a un dia de cabal punta. 
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1. INTRODUCCIÓ	  

La	   finalitat	   d’aquest	   annex	   és	   la	   definició	   de	   la	   topografia	   de	   la	   parcel·∙la	   prevista	   per	   a	   la	  
implantació	  del	  nou	  pou	  d’abastament	  i	  les	  canonades	  fins	  l’actual	  dipòsit	  regulador.	  

2. PLÀNOLS	  TOPOGRÀFICS	  

Per	  a	  la	  realització	  d’aquest	  projecte	  s’ha	  treballat	  amb	  plànols	  cartogràfics	  de	  la	  zona	  a	  escala	  
1:5000	   publicats	   per	   l’Institut	   Cartogràfic	   de	   Catalunya	   (ICC),	   tant	   en	   format	   raster	   com	   en	  
format	  CAD.	  Per	  altra	  banda,	   l’Ajuntament	  de	  Tivissa	   també	  ha	   facilitat	  plànols	   topogràfics	  a	  
escala	  1:1000	  de	  l’àmbit	  del	  projecte.	  

Encara	  que	  el	  nivell	  de	  detall	  d’aquests	  plànols	  no	  és	  suficient	  per	  a	  la	  realització	  de	  les	  obres,	  
s’ha	   considerat	   acceptable	   treballar	   amb	   aquests	   plànols	   per	   a	   realitzar	   el	   projecte.	   En	   el	  
moment	   d’iniciar-‐se	   l’obra	   seria	   necessari	   realitzar	   un	   aixecament	   topogràfic	   de	   la	   zona	   així	  
com	  el	  replanteig	  de	  les	  bases.	  

La	  principal	  característica	  de	  l’àmbit	  d’aquest	  projecte	  és	  la	  pronunciada	  inclinació	  del	  terreny	  
entre	  els	  potencials	  punts	  de	  captació	  i	  el	  dipòsit	  regulador.	  En	  la	  majoria	  dels	  casos,	  la	  cota	  del	  
dipòsit	  està	  més	  de	  50	  metres	  per	  sobre	  de	  la	  cota	  del	  terreny	  dels	  punts	  de	  captació	  valorats.	  
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1. INTRODUCCIÓ 

Amb aquest annex es pretén descriure les característiques geològiques dels terrenys a on 

s’estudia implantar el nou pou de captació i els terrenys que ocuparan les canonades que el 

connectarn amb el dipòsit regulador, mencionant totes aquelles recomanacions que a efectes 

de disseny i construcció s’hauran de tenir presents. 

Els objectius concrets d’aquest estudi geotècnic són: 

 Anàlisi del context geològic i geotècnic de la zona. 

 Caracterització geotècnica dels materials, determinació de la resistència de les capes 

interceptades en els treballs de camp. 

 Determinació de la cota del nivell freàtic. 

 Excavabilitat del terreny. 

 Aprofitament dels materials. 

1.1. Abast dels treballs 

Abans de començar, cal fer algunes anotacions sobre la realització d’aquest annex. Donat que 

el projecte forma part d’un treball de fi de carrera no es tenen les capacitats econòmiques per 

a dur a terme un estudi geològic amb tots els treballs de camp i posteriors de laboratori que 

caldrien. 

No obstant els treballs que sí pot realitzar l’alumne són els que es reflecteixen en els següents 

apartats. Aquests treballs consisteixen en una primera etapa de recerca d’informació bàsica la 

bibliografia existent i la consulta de la informació geològica de projectes ja redactats aI mateix 

terme municipal.  

Finalment, la feina de camp consisteix en reconèixer in situ, mitjançant el recorregut de totes 

les zones on transcorre el projecte, les unitats que formen la geologia de la zona. 

1.2. Documentació consultada 

Per a l’elaboració d’aquest annex, en primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia 

geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona. Les principals fonts 

d’informació consultades han estat les següents: 

 Mapa geològic del Instituto Geológico y Minero de España, escala 1:50.000. Sèrie 

MAGMA. Full 471 Móra d’Ebro. 

 Mapa geològic del Institut Cartogràfic de Catalunya, escala 1:100.000. Full de 

comarques de l’Ebre. 
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 Mapa geològic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), escala 1:50.000. Visor 

digital. 

 Vera, J.A. (2004). Geología de España. Sociedad Geológica de España – Instituto 

Geológico y Minero de España (SGE-IGME). Madrid. 

 Projecte constructiu de nou dipòsit regulador i conduccions associades per a 

l’abastament del nucli de la Serra d’Almos (TM Tivissa). 

 Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Tivissa. 

2. GEOLOGIA 

2.1. Marc geològic 

El present projecte cal contextualitzar-lo a les Cadenes Costaneres Catalanes. Aquestes, estan 

formades per una fossa tectònica, que separa les serralades Litoral i Prelitoral. Més 

concretament la zona d’estudi es troba gairebé al límit entre la conca de l’Ebre i la Serralada 

Prelitoral, a l’interior d’aquesta última. 

El procés que va definir la distribució actual d’aquesta gran unitat va començar a inicis del 

Miocè, durant una etapa de rifting relacionat amb la creació d’una conca marina entre 

Catalunya i Balears, dins el context de la Mediterrània Occidental. Es va produir l’enfonsament 

de materials paleozoics i mesozoics de l’antic Massís Catalano-Balear. Aquests materials 

enfonsats constituïren el sòcol sobre el qual es diposità la potent sèrie miocena que omple la 

depressió, flanquejada per la Serralada Prelitoral i Litoral a un costat i l’altre, definint els límits 

d’aquesta fossa. 

En concret, la sèrie de materials que formen la Serralada Litoral se succeeix de la següent 

manera: 

 Pissarres del Paleozoic, que afloren a la part inferior de la Vall del Llobregat. 

 Per damunt, i discordants apareixen la sèrie del Triàsic formada per: fàcies 

continentals del Buntsandstein, formades per conglomerats, gresos i lutites amb els 

seu característic color vermell; continua amb els dos trams formats per dolomies i 

calcàries del Muschelkalk, separats per una intercalació de gresos i lutites vermelles; 

per acabar, els materials del triàsic superior, representats per la fàcies Keuper. Es 

tracta de margues i calcàries margoses. 

 Dolomies i calcàries del Juràssic-Cretaci inferior. Afloren més cap a l’Oest de la 

Serralada Litoral. 

 Calcàries i margues del Cretaci inferior. 
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Per altra banda, la Serralada Prelitoral està formada principalment per: 

 Dolomies, calcàries i marques (Fàcies Muschelkalk) i argiles versicolors i evaporites 

(Fàcies Keuper) del Triàsic. 

 Fàcies Garumnià del Cretaci superior-Paleocè. Conglomerats, argiles i gresos vermells. 

 Calcàries amb alveolines de l’Eocè inferior. 

 Gresos, lutites vermells, bretxes i conglomerats de l’Eocè Inferior mitjà. 

 Margues blaves, gresos i calcàries esculloses de l’Eocè mitjà-superior. 

 

Figura 1. Esquema geològic de les comarques de l’Ebrer, 1:500.000. ICC 

2.2. Estratigrafia 

La Serralada Costanera Catalana en el seu conjunt està formada per un sòcol paleozoic plegat, 

sobre el que descansa discordant una sèrie mesozoica estratigràficament molt discontínua. En 

ella s’individualitzen depressions, d’origen tectònic, que han estat omplertes durant el Neogen 

i Quaternari. 

Així, àmpliament, afloren materials des del Paleozoic (sòcol Hercinià) fins al Neogen. A 

continuació es descriu la sèrie estratigràfica, des dels materials més antics a més moderns: 
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Figura 2. Esquema cronològic de les comarques de l’Ebre, 1:1.000.000. IGME 

2.2.1. Paleozoic-Carbonífer 

Els materials més antics es localitzen molt a l’est de la zona estudiada, pel que només se citen 

molt somerament, en el denominat Priorat, on existeix en el nucli de l’estructura un batòlit 

granític emplaçat, amb els seus corresponents materials amb metamorfisme de contacte al seu 

voltant. Aquest batòlit es troba emplaçat en el sí de potents sèries pissarroses 

fonamentalment carboníferes en fàcies que presenten amples extensions en aquesta zona. 

2.2.2. Triàsic 

Per sobre dels materials paleozoics i en discontinuïtat estratigràfica i discordança, apareixen 

els materials del Triàsic, que en aquesta zona, es presenta en fàcies germàniques 

S’ha comprovat l’existència d’importants laminacions o acumulacions en els nivells més 

plàstics. Aquesta zona de Vandellós-Tivissa ofereix bons afloraments i els espessors de les 

diferents formacions han pogut fixar-se bé mitjançant sondejos. Així doncs, de forma 

generalista, es pot dir que a zona de Tivissa, el Triàsic arriba a uns espessors al voltant de 550 

metres (Butsandstein 120 m., Muschelkalk inferior 120 m.; Muschelkalk mig 130 m., 

Muschelkalk superior 110 m. i Keuper 70 m) aproximadament.  
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Buntsandstein (B) 

Els tipus de fàcies que integren els materials del Buntsandstein són els típics del Trías 

germànic. VIRGILI (1958) ja va donar una visió particular i de conjunt dels tipus de fàcies que té 

en la Serralada Costanera Catalana. 

Les fàcies estan compostes per nivells detrítics grossers en la base (conglomerats i gresos 

d’elements clarament dominants de quars i quarsita) poc cimentats i de color vermell, amb un 

espessor que oscil·la entre 79 m i 102 m, i un nivell superior de menor desenvolupament de 

detrítics que oscil·la entre 6 m i 32 m (dominantment argiles i limolites vermelles a les que 

s’intercalen irregularment petits nivells lenticulars de gresos). El primer dels nivells pot 

subdividir-se en dos, el primer (basal) dominat per fàcies conglomeràtiques, m’entre que 

l’intermedi està dominat per gresos. 

La característica dominant dels gresos és que tenen laminació creuada a gran escala. Quan els 

conglomerats tenen gran abundància de matriu sorrenca s’observa clarament la laminació. El 

que no passa quan els clastes dominen sobre la matriu. 

En algunes capes de gresos, poques i coincidents amb les de menor granulometria, s’observa 

de vegades laminació paral·lela i altres vegades laminació encreuada a petita escala deguda a 

"ripples" de corrent. Com a estructures orgàniques existeixen "burrows" de difícil 

interpretació. 

Les paleocorrents mesurables en afloraments indiquen direccions dominants de l’aport que 

oscil·len entre el NE i NW. 

Muschelkalk (Tm1, Tm2, Tm3) 

Tradicionalment en aquesta zona, malgrat que en detall es pugui realitzar una diferenciació 

més fina, s’han distingit tres grans trams amb unes característiques litològiques ben 

diferenciades i que es corresponen a “grosso modo” amb el Muschelkalk inferior (Tm1), mig 

(Tm2) i superior (Tm3) o M1, M2 i M3. 

Muschelkalk inferior (Tm1). La seva potencia oscil·la entre els 70 i els 100 m i en general és 

calcari-dolomític malgrat que localment presenta petites bretxes intraformacionals en la base. 

La característica general que tenen les sèries d’aquest nivell basal del Muschelkalk, és ser 

materials calcaris que, en part o totalment, han sofert una dolomitització secundària molt 

intensa. Tant en les calcàries com en les dolomies són freqüents els nòduls de sílex distribuïts a 

l’atzar o alineats segons l’estratificació. Els nivells menys dolomititzats tenen fauna que consta 

de petits gasteròpodes dels quals només podem obtenir-ne el motlle intern. 

El tram intermig (Tm2) està constituït per un conjunt argilós obscur amb freqüents 

intercalacions de guixos. El color predominant és vermell, malgrat que existeixen tonalitats 

verdoses. La potència del tram oscil·la entre els 50-80 metres. És un nivell que per la seva 

competència relativa, derivada de la seva composició litològica (dominantment argiles i 
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guixos), al ser sotmès als esforços tectònics que han afectat a la zona estudiada ha sofert uns 

considerables canvis en la seva potència real. En conjunt podem caracteritzar el tram vermell 

intermig del Muschelkalk en aquest sector, com compost per una sèrie argilosa a la que 

s’intercalen esporàdicament capes de limolites i gresos de grà fi, carnioles en la part superior, i 

amb major freqüència guixos. La proporció de guix varia entre unes i altres series, aixi com 

relativament, la d’argila que en elles s’intercala. Quan l’argila és molt escassa els guixos tenen 

aspecte massiu. 

El tram final del Muschelkalk (Tm3), està constituït fonamentalment per calcàries i dolomies. A 

la zona superior s’intercalen nivells argilosos que van marcant el pas al Keuper. Aquest nivell 

presenta una gran bioturbació amb freqüents "burrows" que es coneixen com calcàries de 

fucoides. La potència total de la sèrie oscil·la entre els 80 i els 150m. Està compost 

fonamentalment per calcàries, argiles i dolomies. Aquesta composició litològica li proporciona 

un grau d’incompetència relativament alt i això, unit a que en el seu sostre se situen dos nivells 

de despegue d’aquesta àrea, fa que es trobi en la majoria dels casos molt replegat i fracturat. 

Existeix a més una distribució anàrquica d’àrees dolomititzades a excepció de la part inferior 

de la sèrie que sempre es troba representada per dolomies. 

Certes característiques peculiars de les roques carbonatades del Muschellkalk dels Catalànids (i 

igualment de la serralada Ibèrica), com són el fi taulejament intern dels estrats i la presència 

abundant de burrowing, no són detectables a partir de certa profunditat.  

El taulejament, ja sigui con superfícies planes u ondulades sembla ser un simple fenomen de 

descompressió superficial. Així mateix, les clàssiques figures dels fucoides que es 

desenvolupen tant a sostre com a base, com a l’interior de les capes no són detectables en 

profunditat. Aquest fet suggereix que el major o menor ressalt de les mateixes està associat a 

diferents graus de meteorització superficial del carbonat. 

Keuper (K) 

És un nivell dominantment argilós (argiles versicolors) amb carnioles i guixos amb cristalls 

idiomorfes de quars (jacints). En menor proporció s’intercalen capes primes de dolomies. 

Aquesta unitat pot presentar petites variacions: nivells amb acumulació de nòduls de sílex, 

roques volcàniques, nivells de gresos i conglomerats, al menys parcialment, derivats de les 

anteriors. 

La plasticitat d’aquests materials ha afavorit els lliscaments al llarg dels mateixos. Per tant, les 

seves potències es veuen alterades amb molta freqüència, el que dificulta l’obtenció de talls 

detallats. El seu espessor estimat, en condicions no alterades és d’uns 50 metres. Aquest tram 

de la sèrie pot ser confós amb la sèrie del Muschelkalk mig (M2) i només l’estudi detallat 

permet diferenciar-los. 

Fm. Imón (Trd) 
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Constituïda per dolomies moltes vegades finament laminades, de colors blanquinosos que 

donen un aspecte molt característic. En ella es poden observar perfectament les estructures 

primàries que inclouen laminació encreuada planar a gran escala, ripples de corrent, laminació 

paral·lela, laminació paral·lela distorsionada i possibles estructures degudes a esquerdes de 

dessecació.  

A la base està formada per dolomies de tipus sacaroide, amb cristalls molt grossers i 

ocasionalment presenta aspecte carniolar. Per sobre apareixen dolomies laminades més 

característiques per la presència de dolomies laminades grises a vermelloses de grà fi, que 

tenen laminació paral·lela i localment paral·lela distorsionada. L’estratificació és de fina a 

mitja. Algunes juntes d’estrat són margo-argiloses. En la part mitja i superior del nivell 

l’aspecte de conjunt és massiu però exhibeixen en detall una estratificació de fina a molt fina. 

Els deu metres superiors són d’igual litologia però l’estratificació és cada vegada menys 

manifesta i es fan progressivament bretxoides. 

Presenta un espessor estimat d’uns 40 m. 

2.2.3. Juràssic 

En termes generals, format per dipòsits de règim marí constituït per dolomies tablejades, 

bretxes dolomítiques i calcarenites i calcàries ocasionalment dolomititzades.  

A continuació es descriuen amb més detall cada una de les formacions presents a l’àrea 

d’estudi. 

Fm. “Cortes de Tajuña” 

Aparentment es tracta d’un nivell homogeni massiu, però en realitat es tracta d’una unitat 

altament heterogènia tant lateralment com en la vertical. 

En línees generals podem dir que els trams de la base són conglomeràtics en estricte sentit de 

la paraula; és a dir, existeixen clastes amb un cert grau de rodament, de distint color i textura 

entre sí, malgrat que sempre són dolomítics, i una matriu i ciment formats per dolomia de 

textura diferent a la dels clastes. A la part mitja existeixen àrees no conglomeràtiques ni 

bretxoides però sí massives i de vegades amb nivells "slumpitzats". A la part superior en 

general són bretxoides amb clastes angulosos i matriu i ciment de la mateixa naturalesa que 

els clastes. Els contactes entre els diferents trams són freqüentment erosionals. 

Fm. “Cuevas Labradas” 

Per sobre dels materials de la Fm. Cortes de Tajuña es dipositen calcàries ben estratificades 

que a la part basal segueixen essent dolomítiques i massives. Aquestes calcàries tenen com a 

denominador comú el ser micrítiques, si bé es poden trobar trams de calcàries 

granosostingudes oolítiques. Aquesta unitat litoestratigràfica presenta una potència d’uns 50 
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metres. Es freqüent que aparegui erosionada pels materials del Terciari que la recobreixen 

discordantment, arribant a desaparèixer per complert en nombroses zones. 

Fms. Cerro del Pez i Barahona 

Sobre les calcàries ben estratificades comentades anteriorment, es disposen nivells margosos 

les capes més altes de les quals contenen abundants restes fòssils, alguns d’ells en estat de 

motlle intern (braquiòpodes, lamelibranquis i restes d’Ammonites). Aquest pas és més o 

menys gradacional, amb el que això comporta cartogràficament.  

Per sobre d’aquestes margues, que representen a la Fm. Cerro del Pez en aquesta zona es 

disposen una sèrie de calcarenites bioclàstiques amb tons ocres i aspecte ferruginós (Fm. 

Barahona) amb abundants braquiòpodes, a més d’una gran quantitat de Pectén, belemnites i 

crinoïdeus (Pentacrinus) essent poc abundants els Ammonites. A la part superior s’intercalen 

algunes capes calcáreo-margoses. Aquesta unitat, pot presentar-se parcialment dolomititzada i 

mostra nombroses superfícies costrificades en òxids de ferro. L’espessor estimat per al conjunt 

se situa en el rang dels 40-50 metres. 

Fm. Sant Blai 

Sobre les calcarenites de la Fm. Barahona es disposa un tram margocalcari de color pard-

groguenc d’uns 4 m de potència que inclou abundants oòlits ferruginosos. Es tracta d’una 

unitat de naturalesa carbonatada i origen condensat, essent transicional amb el sostre del 

nivell infrajacent. 

El conjunt de la unitat margosa i carbonatada en la seva part superior presenta un espessor 

d’uns 20 metres. Constitueix un bon nivell guia. 

Fm. Cardó 

Sobre aquest conjunt de naturalesa calcària es situa una successió dominantment margosa 

gris, a la qual s’intercalen, en especial en la meitat inferior, calcàries micrítiques beige. 

A les immediacions de la base són molt freqüents les restes de Cancelophycus. A la part mitja i 

superior dominen els Ammonites, que quant la fàcies es dominantment argilosa margosa, com 

passa a la part superior del nivell, són de pirita llimonitizada i de petit tamany. 

A la part superior són també freqüents petits braquiòpodes piritizats. Als sectors on en la base 

extrema del nivell existeixen capes amb oòlits ferruginosos, els Ammonites són molt 

nombrosos. 

La potència estimada per aquesta unitat és de 50 m. 

Fm. La Tossa 
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Aquesta unitat està integrada per calcàries micrítiques a les quals s’intercalen prims nivells 

margo argilosos, que a vegades es limiten a juntes d’estratificació. Aquesta naturalesa 

alternant inicial (amb inclús domini ocasional de margues) va canviant progressivament cap a 

la part superior, amb un increment important de la proporció carbonatada, arribant a 

presentar l’aspecte d’una ritmita calcària, composta quasi exclusivament per calcàries. 

Aquesta unitat pot veure’s afectada per dolomitització, que té diferent magnitud, en intensitat 

i espessor de materials afectats, segons les zones. El tram dolomític pot inclús arribar a assolir 

uns 50 m al S de la zona d’estudi.  

Presenta un  espessor de 120 m en la sèrie de Tivissa-La Tossa, que dona nom a la unitat (sèrie 

tipus). 

Fm. Les Talaies 

Constitueix el sostre del Juràssic a la zona. Està composta per dolomies grises localment 

bretxoides i massives que pels afloraments i pel seu estat localment bretxificat no permet 

deduir amb exactitud la seva litologia inicial.  

Aquesta complexa unitat pot dividir-se (grosso modo) en tres trams: un inferior de dolomies, 

un mig d’argiles groguenques, margues, margocalcàries i margocalcàries dolomítiques, i altre 

superior novament dolomític. El tram intermig inclou restes de lamelibranquis i algues. 

L’espessor total d’aquesta unitat pot ser superior als 500 metres, si bé el fet que les unitats 

suprajacents siguin erosionals fa que aquest espessor sigui difícil d’assolir en la els cims de les 

muntanyes i per tant per erosió ve disminuint el seu espessor. 

2.2.4. Cretaci 

Format per dipòsits carbonatats de règim marí d’aigües someres: calcàries beix, margues i 

margocalcàries, i per dipòsits carbonatats de règim marí d’aigües profundes: calcàries grises, 

margues i dolomies. 

Les formacions presents a l’àmbit del projecte són les següents:  

Fm. Utrillas 

Està constituïda per una sèrie de sorres i gresos de colors vius alternant amb lutites bigarrades, 

més obscures cap a sostre de la unitat, on poden arribar a ser carbonoses. Es tracta de 

subarcoses, amb tamanys de gra molt variables, de molt fi a molt gruixut i 

microconglomeràtiques. 

Presenten freqüents nivells amb acumulacions de cantes tous com lags. Les geometries de les 

capes són variables, de tabular a lenticular, i freqüentment amb marcades geometries 

canaliformes. Presenten abundants estructures sedimentàries de tipus tractiu. 
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Les lutites són bastant llimoses i es presenten en nivells d‘espessors fins a decamètrics, situant-

se els més potents cap a sostre de la unitat. 

L’espessor d’aquesta unitat s’ha estimat en uns 50 metres per a la zona d’estudi, si bé en 

localitats no massa llunyanes es citen fins a 200 metres. 

“Cretàcic Superior Carbonatat” 

A la seva part inferior, està format fonamentalment per calcàries micrítiques pelorganògenes, 

amb escasses intercalacions margoses especialment cap el sostre i freqüents trams dolomítics 

discontinus a la zona basal. La resta de fòssils més abundants constants son Dasicladàcees, 

Caràcees, Miliólids i més rarament Ostràcodes. De forma esporàdica i ja a la part mitja i 

superior Orbitolínids i Lituólids (Choffatella). 

Per sobre apareixen margues amb capes intercalades de calcàries micrítiques, o 

margocalcàries, que localment arriben a predominar sobre les margues. El percentatge de 

margues i calcàries és bastant irregular tant en vertical com lateralment. Les restes orgàniques 

principals son les Caràcees, Miliólids i Dasicladàcees, incloent a més a més tres intercalacions 

primes riques en Rudistes i vàries més en Ostrèids. 

Aquesta unitat aflora incomplerta per erosió. L’espessor en sectors veïns pot superar els 400 

metres. A la zona es limita a una estreta banda al N de Tivissa, amb un espessor inferior a 50 

metres. 

2.2.5. Terciari 

Constituïts per dipòsits de reompliment de conca del Pliocè superior amb fàcies de llacuna: 

calcàries grisoses, lutites grises, negres i roges i torbes. 

Els materials del Terciari ocupen petites extensions a l’W de la zona de Tivissa. Es tracta 

d’unitats siliciclàstiques d’origen continental i amb granulometries mot variables, des de lutites 

fins a conglomerats. Temptativament es correlacionen amb materials conglomeràtics de cants 

calcaris i de color vermellós amb intercalacions de lutites de color vermellós d’edat Miocena, 

que en el treball de Jones et al. (2004), sobre els materials de la zona Horta-Gandesa, que 

marginalment aborda l’estratigrafia de l’àrea, s’han denominat informalment com “Unitat de 

conglomerats del Neogen o unitat F”. En aquest cas es tractaria d’uns conglomerats del Miocè, 

probablement Aquitaniens, pel que a la columna s’ha denominat “Unitat Conglomeràtica 

Miocena" així com materials de naturalesa margosa a lutítica de color salmó. 

Malgrat tot hi ha la possibilitat de que estiguin relacionats amb el complex de ventalls al·luvials 

que reomplen alguna de les cubetes intraconques, com la de Mora d’Ebre, que es reompliria 

desprès amb materials neògens amb vergència i disposició cap al mediterrani (Lawton, et al., 

1999). D’aquesta forma, aquests materials serien similars als conglomerats descrits per 

Colombo (1986) com “Fm. Monsant”, essent relacionats amb els materials de la UTS T-4 de la 
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Conca de l’Ebre. L’edat més moderna en la que es dipositen els materials d’aquest complex 

al·luvial pot ser un Oligocè Superior (Chattiense). 

2.2.6. Quaternari 

Constituïts per dipòsits de fàcies en règim continental, originats a partir d’aports del riu Ebre i 

dels massissos circumdants donant lloc a canvis laterals de fàcies molt freqüents. 

 Dipòsits de ventall al·luvial (Plistocè superior): constituït per graves i conglomerats, 

sorres, llims i argiles amb crostes carbonàtiques relacionats amb la tercera terrassa del 

riu Ebre. 

 Dipòsits al·luvials – col·luvials (Plistocè superior): format per bretxes i llims vermellosos 

amb clasts angulosos dispersos, correlacionables amb la tercera terrassa del riu Ebre. 

 Dipòsits fluviotorrencials (Plistocè inferior – mig): constituït per graves, conglomerats 

sorrencs i nivells lutítics. 

 Dipòsits fluvials: Plistocè superior: constituït per llims vermellosos al sostre de la 

segona terrassa del riu Ebre (20 – 30 metres). Holocè: constituït per sorres, grava i 

còdols amb matriu sorrenca i llims a sostre de la primera terrassa del riu Ebre (2 – 10 

metres), i per graves, sorres i còdols amb escassa matriu llimosa de la terrassa actual 

del riu Ebre (Holocè recent). 

Les terrasses són el resultat de l’evolució del riu Ebre durant el Quaternari. Segons la literatura, 

es reconeixen tres nivells de terrasses. Dos d’elles son terrasses antigues, mentre que la 

tercera es correspon amb la terrassa al·luvial actual. La més alta, a 120 msnm, està constituïda 

per elements grossos de granulometria bastant homogènia i quasi sense cimentar. La terrassa 

intermèdia, a cotes 50-60 msnm presenta una litologia més variable com graves i 

intercalacions de sorres i llims, amb cantes heteromètrics i poc cimentats. 

En quant als materials amb un origen col·luvial presenten, a diferència de les terrasses, un 

domini de les granulometries fines, amb cants flotant en la matriu i tons amarronats que 

delaten la seva àrea font en materials terciaris i els menys competents de l’M2 que afloren a la 

zona i que empasten cants fonamentalment d’edat Triàsica i Juràssica. 

2.3. Característiques geològiques locals 

Segons la cartografia geològica a escala 1:100.000 i 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC), la nova captació i la canonada prevista per l’abastament de Tivissa es situa, en 

la seva major part, sobre materials d’edat Quaternària caracteritzats com a dipòsits de ventalls 

al·luvials, corresponents a la sèrie del Plistocè Superior (Qv3). 

També apareixen en la zona, podent afectar algun petit tram de la canonada, els materials de 

la sèrie Triàsica, formats per dolomies i calcàries de les fàcies Muschelkalk superior (Tm3), 
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lutites i guixos de les fàcies Muschelkalk mitjà (Tm2), dolomies grises del Triàsic superior (Trd) i 

margues i calcàries margoses de les fàcies Keuper (Tk). 

Cal destacar que segons l’ICC al nord de Tivissa hi apareix un petit front d’encalvalcament, el 

qual no afecta als materials quaternaris, que es disposen de forma discordant sobre el substrat 

triàsic, que es troba plegat. 

 

Llegenda dels materials presents a la zona d’estudi i el seu entorn: 

 

Dolomites i calcàries. Fàcies Muschelkalk superior. Triàsic mitjà-superior. 

 

Argiles i guixos. Triàsic mitjà. 

 

Margues i calcàries margoses. Fàcies Keuper. Triàsic superior. 

 

Dolomites grises. Triàsic superior. 

 

Bretxa dolomítica. Lias inferior. 

 

Calcàries i dolomites taulejades amb intercalacions de margues. Lias. 

 

Calcàries margoses i micrítiques amb nivells de dolomites. Dogger. 
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Gresos, sorres i lutites de coloracions molt variades. Formació Utrillas. Albià-

Cenomanià inferior. 

 

Calcàries, margues i dolomites groguenques. Cenomanià-Turonià. 

 

Lutites de coloracions variades, gresos, conglomerats i guixos de la Depressió 

de Móra. Eocè superior-Oligocè inferior. 

 

Dipòsits al·luvials-col·luvials correlacionables amb les terrasses Qt3. Bretxes i 

llims amb graves. Plistocè superior. 

 

Ventall al·luvial correnacionable amb Qt3. Plistocè superior. 

(El Qt3 al que es fa referència és Terrassa fluvial: Graves, sorres i lutites. Plistocè superior). 

Figura 3. Detall del mapa geoògic 1:50.000 de l’ICC a la zona del projecte (encerclada amb roig). 

Segons la cartografia geològica a escala 1:50.000 de l’Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME), els materials que afloren en l’àrea on es preveu construir la nova captació i al llarg de 

la canonada associada a l’abastament de Tivissa, són d’edat quaternària i triàsica. 

Dins el materials quaternaris trobem materials d’origen al·luvial formats per graves, sorres i 

llims (QAL2), ventalls amb morfologia de glacis formats per argiles i llims arenosos (QG1 i QG3) 

i quaternaris llimosos indiferenciats (QLi). Els materials de la unitat QG1 corresponen a un 

quaternari antic, mentre que els materials quaternaris de la resta d’unitats (QAL2, QG3 i QLi) 

són correlacionables amb una edat quaternària recent. 

Segons l’IGME en aquesta zona només apareixen un tipus de materials triàsics formats per 

lutites, guixos i dolomies corresponents a les fàcies Keuper (TG3). Segons l’IGME no hi ha cap 

falla que afecti directament la traçada de la captació i la canonada prevista, tot i que les falles 

normals de direcció SW-NE són les dominants en tota la zona. També cal destacar la presencia 

d’un front d’encavalcament situat al nord de la captació prevista, tot i que no l’afecta. 
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Figura 4. Planta geològica de la zona d’estudi i el seu entorn, 1:50.000. IGME. 
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3. SISMOLOGIA 

3.1. Antecedents 

Tivissa se situa en una zona de molt poc registre sísmic, que podria descriure’s a priori com a 

sísmicament silenciosa. A l’àmbit català, la sismicitat es concentra als Pirineus i les serralades 

Transversals, a la part septentrional i central de les Cadenes Costaneres, mentre que a la part 

meridional d’aquestes serralades la sismicitat és mínima (veure la figura següent).  

 

Figura 5. Mapa dels terratrèmols històrics i instrumentals de la part oriental de la Península Ibèrica. Font: Revista 

de la Sociedad Geológica de España (RSGE). 

No obstant, el terratrèmol històric de 1845 de Tivissa de nivell VI-VII (lleument perjudicial - 

perjudicial) en l’Escala Macrosísmica Europea de XII nivells, posa de manifest que aquesta zona 

és capaç de produir episodis sísmics de certa consideració. 

La zona epicentral del terratrèmol del 1845 se situa a la part meridional de les Serralades 

Costaneres Catalanes, al bloc superior de l’encavalcament de Vandellòs, prop de la traça de 

l’anomenat encavalcament. 
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Figura 6. Mapa de falles i encavalcaments de l’entorn de l’àmbit del projecte. Font: RSGE. 

L’encavalcament de Vandellòs és una entitat major que forma part del feix d’encavalcaments 

que col·loca la Zona d’Enllaç sobre les Serralades Costaneres Catalanes pròpiament dites. Tal 

reconeixement va fer precisament que la denominació original de feix de Bezeit-Portalrubio 

s’ampliés a feix de Portalrubio-Vandellòs el 1988. 

A la figura següent es mostra un tall de l’encavalcament de Vandellòs. La línia A-A’ de la figura 

anterior indica la situació del tall:  
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Figura 7. Tall a l’oest de Tivissa que mostra l’encavalcament de Vandellòs. Font: RSGE. 

Con s’observa, l’encavalcament afecta al sòcol hercinià. Tant al bloc superior com a l’inferior es 

desenvolupa una estructura imbricada més o menys complexa que afecta als materials 

mesozoics i que presenta diversos nivells de materials argilosos i evaporítics del Triàsic 

(Buntsandstein superior, Muschelkalk mitjà i Keuper). 

3.2. Anàlisi de la perillositat sísmica segons la NCSR-02 

Per a elaborar aquest estudi s’ha consultat el Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre pel 

qual s’aprova la norma de construcció sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02). 

3.2.1. Classificació de l’obra. 

A efectes d’aquesta Norma, d’acord amb l’ús a que es destina un projecte, així com els danys 

que pot ocasionar la seva destrucció i independentment del tipus d’obra de què es tracti, les 

construccions s’han de classificar segons tres nivells d’importància:  

 Moderada: aquelles amb probabilitat menyspreable de què la seva destrucció pel 

terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys 

econòmics significatius a tercers. 

 Normal: aquelles que la destrucció de les quals a causa del terratrèmol pugui ocasionar 

víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat o produir importants pèrdues 

econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui 

comportar efectes catastròfics. 

 Especial: aquelles que la destrucció de les quals a causa del terratrèmol pugui 

interrompre un servei imprescindible o comportar efectes catastròfics.  

En aquest cas, el present projecte es classifica com a obra d’importància especial i és una de 

les construccions explícitament citades dins aquest grup (construccions per instal·lacions 

bàsiques de les poblacions com dipòsits d’aigua, gas, combustibles, estacions de bombeig, 

xarxes de distribució, centrals elèctriques i centres de transformació). 
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3.2.2. Paràmetres sísmics de càlcul 

A la Norma de Construcció Sismorresistent (NCSE-02), aprovada per R.D. 997/2002, la 

perillositat sísmica del territori nacional es defineix mitjançant el mapa de perillositat sísmica. 

Aquest mapa subministra, expressada en relació al valor de la gravetat, g, l’acceleració sísmica 

bàsica, ab –un valor característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny- i el 

coeficient de contribució K, que té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols 

esperats en la perillositat sísmica de cada punt. 

 

Figura 8. Mapa de perillositat sísmica. Norma de construcció sismorresistent R.D. 997/2002 

Segons el mapa de la Norma sismorresistent, l’acceleració bàsica, ab, en la nostra zona d’estudi 

se situa a la zona d’entre 0,04g i 0,08g. L’annex núm. 1 de la mateixa detalla per municipis els 

valors de l’acceleració sísmica bàsica iguals o superiors a 0,04g, juntament als del coeficient de 

contribució K. En el municipi de Tivissa, l’acceleració bàsica fixada per la Norma és ab = 0,04g i 

el coeficient de contribució K=1. 

Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul ac es defineix com el producte: 

ac = S·ρ·ab 
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ab: Acceleració sísmica bàsica. 

ρ: Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de què s’excedeixi ac 

durant el període de vida per al que es projecta la construcció. En construccions d’importància 

especial pren el valor ρ = 1,3. 

S: Coeficient d’amplificació del terreny. Per a ρ·ab ≤ 0,1 g pren el valor de S = C/1,25 = 1,8/1,25 

= 1,44. 

El coeficient de terreny C, depèn de les característiques geotècniques del terreny de 

cimentació i segons la Norma, en el nostre cas a la zona de la captació tenim un terreny entre 

tipus III i IV, definit com a sòl granular de compacitat mitja o sòl cohesiu de consistència ferma 

a molt ferma i sòl granular solt o cohesiu tou respectivament.  

 

Taula 1. Coeficient C segons el tipus de terreny. 

En aquest cas, al el coeficient de terreny és C = 1,6-2,0. Com que no es disposa d’un anàlisi 

geotècnic de de l’espessor d’estrat d’aquests materials s’agafarà com a valor de referència de 

C la mitjana dels dos valors; és a dir C = 1,8. 

Així doncs, el valor de l’acceleració sísmica de càlcul és:  ac = 0,075 g. 

4. GEOTÈCNIA 

4.1. Unitats geològico-geotècniques 

Per a les obres compreses en aquest estudi, segons la informació de l’ICC i de l’IGME, s’esperen 
trobar principalment tres unitats geotècniques: 

 UNITAT A – Material no cohesiu col·luvial i al·luvial tipus sorres i graves. 

 UNITAT B –. Material triàsic cohesiu del tipus argila i guixos. 

 UNITAT C – Formacions juràssiques de diversa tipologia: conglomerats, bretxes, 

calcàries i dolomies. 

Tot i no haver realitzat cap reconeixement geotècnic sobre el terreny, a partir de la bibliografia 

especialitzada es poden donar uns valors orientatius per als paràmetres geotècnics dels 

materials que s’esperen trobar. 
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En aquest cas, segons la Guía de cimentaciones en obras de carretereras publicada pel 

Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras) en l’any 2002, els paràmetres 

geotècnics que pertoquen a aquests materials són: 

Tipus de sòl 
Pes específic sec 

(kN/m3) 
Cohesió efectiva c’ 

(kPa) 

Angle de 
fregament efectiu 

ϕ’ (o) 

Mòdul de 
deformació Ed 

(Mpa) 

Graves 17-22 0 25-40 20-50 

Sorres 16-20 0 30-35 10-30 

 

Tipus de sòl 
Pes específic sec 

(kN/m3) 
Cohesió efectiva c’ 

(kPa) 

Angle de 
fregament efectiu 

ϕ’ (o) 

Mòdul de 
deformació Ed 

(Mpa) 

Lllims 12-16 0-10 25-30 5-20 

Argiles 11-16 0-10 10-20 0,1-1 

 

Tipus de roca 
Pes específic sec 

(kN/m3) 

Resistència a 
compressió simple 

(Mpa) 

Mòdul de 
deformació Ed 

(Mpa) 

Lutites 20-25 10-50 2.000 

Guixos 22 10-30 1.000 

Dolomites 20-26 10-100 10.000 
Taula 2. Característiques geotècniques dels materials que s’espera trobar a l’àrea de projecte. 

Aquests valors són orientatius i s’han de corroborar a partir de la campanya de camp i dels 

assajos de laboratori pertinents abans de començar les obres. 

Per acabar, també s’ha consultat el mapa geotècnic de l’IGME del que es conclou que a la zona 

analitzada pel projecte en qüestió presenta condicions constructives entre favorables i 

acceptables. Segons aquesta documentació el tipus de problemes que es poden donar són del 

tipus litològic, geomorfològic o geotècnic. 
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Figura 9. Mapa geotècnic de l’entorn de l’àrea de projecte. IGME. Zona del projecte marcada amb roig. 

4.2. Terra vegetal 

Al no poder disposar d’un estudi geotècnic ad-hoc pel present projecte s’han hagut de 

consultar altres projectes realitzats en zones properes.  

Aquest és el cas del projecte constructiu de l’EDAR de Tivissa, situat en un àmbit molt proper a 

la part central de la conducció, que en la campanya de camp va dur a terme una sèrie de 

sondejos. Al tractar-se de terrenys dedicats al cultiu, l’estudi geotècnic detecta a tots els 

sondejos una important capa de de materials remoguts més o menys heterogenis, mesclats 

amb el terreny vegetal. Aquests materials es troben fins a una fondària d’entre 0,8 i 1,5 metres 

respecte la superfície.  

Geotècnicament, aquest tipus de materials presenten característiques resistents baixes, és a 

dir, d’elevada deformabilitat i permeabilitat i fàcilment col·lapsables. Ara bé, la canonada 

d’aquest projecte transcorrerà principalment per vies urbanitzades i, per tant, per sòl 

compactat. 
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4.3. Excavabilitat 

La unitat A, formada per sorres i graves pot presentar problemes d’excavabiltat a partir de 3 

metres de profunditat, segons s’ha pogut observar en alguns sondejos efectuats per altres 

projectes prop de l’àmbit del projecte. Serà necessària maquinària d’alta potència a partir 

d’aquesta profunditat. 

La unitat B, constituït per llims i argiles, no presenta dificultat d’excavabilitat. 

La unitat C, és la que presentarà més problemes d’excavabilitat i per aquest motiu limitarà la 

profunditat d’excavació de la rasa de la canonada en el seu darrer tram, precisament on es 

troba aquest tipus de formació. En aquest cas faran falta mitjans mecànics adequats per 

excavar roca. 

Les consideracions que s’han fet fins al moment tenen a veure amb l’excavació de la rasa per al 

canonada. No obstant, s’ha d’afegir que l’excavabilitat de qualsevol dels materials del pou 

profund té la dificultat afegida de la profunditat i, conseqüentment farà falta maquinària 

especialitzada. 

A continuació s’adjunta la taula resum d’excavabilitat. 

Unitat geològica Dificultat excabació 

Unitat A Baixa 
Unitat B Baixa 
Unitat C Mitja 

Taula 3. Excavabilitat. 

4.4. Aprofitament dels materials 

La reutilització de materials afecta essencialment al conjunt de terrenys que són interceptats 

per l’execució de la conducció i la captació. 

A continuació es descriu la secció per a reblerts en solc segons el plec de condicions tècniques. 

4.4.1. Seccions tipus I, en camps de cultiu 

Totes les canonades tindran un recobriment mínim de 0,75 metres de terres per sobre de la 

generatriu superior. Les canonades descansaran per sobre d'un llit de sorra de 10 cm mínim de 

alçada. 

El material granular del llit presentarà les següents característiques: 

 No plàstic 

 Exempt de matèria orgànica 

 Mida màxima de 5 mm 
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En no disposar en obra aquest tipus de materials es recorrerà a material de pedrera. 

Es recobrirà amb el mateix material fins a una alçada de 10 cm mínim per sobre de la 

generatriu superior. Per sobre d'aquest recobriment està previst disposar una capa de 

farciment de material procedent de la pròpia excavació, ja sigui procedent de la unitat B o C. 

S'haurà de limitar la grandària màxima d'àrids a 15 cm, havent de recórrer a processos de 

trituració si és necessari. Aquests materials de farciment seran compactats per capes de 25 cm 

de gruix. Finalment es reposarà la capa de 50 cm de gruix de terra vegetal per recuperar els 

camps de cultiu. 

A continuació es mostra un esquema d'aquestes seccions. 

 

Figura 10. Reblert secció tipus I. 

4.4.2. Seccions tipus II, sota vials asfaltats 

Quan la canonada circuli per sota d’un camí asfalta o carretera, es mantindrà la mateixa 

estructura pel llit però, caldrà refer les capes de base i de ferm d’acord amb la norma. La capa 

3, s'omplirà amb material propi de l'excavació de les unitats B o C, limitant la mida dels àrids a 

15 cm. 
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Figura 11. Reblert secció tipus II. 

4.4.3. Reblert seccions tipus III, sota voreres 

Quan la canonada circuli per sota de la vorera la secció serà: 

 

Figura 12. Reblert en secció tipus III. 

4.4.4. Seccions tipus IV, sota camins sense asfaltar 

Quan la canonada circuli per sota d’un camí sense asfaltar es mantindrà la mateixa estructura 

pel llit però, caldrà refer la capa superior. 
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Figura 13. Reblert en secció tipus IV. 

4.4.5. Resum 

Material Origen 

Llit granular Aportació 
Reblerts de recobriment Unitats B o C 

Terra vegetal Unitat A 
Taula 4. Reutilització de materials. 

4.5. Nivell freàtic 

Estudis geotècnics realitzats en àmbits propers al d’aquest projecte revelen que el nivell freàtic 

es troba a una profunditat molt inferior a la que s’excavarà la rasa d’aquest projecte. Per tant, 

no afectarà a l’estabilitat dels talussos de la rasa projectada. 

5. ESTUDI GEOTÈCNIC A REALITZAR 

Les característiques geotècniques definides en aquest annex són solament aproximades, per 

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

fetes en aquest annex són correctes o queden dins el costat de la seguretat. 

A continuació doncs, s’indiquen les característiques del terreny que s’haurien d’estudiar a fons 

en un estudi geotècnic. 

Zona de la canonada: al llarg de tota la traça on s’implantaran la canonada des del pou fins al 

dipòsit regulador s’hauria de determinar: 

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

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

col·lector. 
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 Agressivitat dels terrenys limítrofs a la canonada per definir el grau de protecció que 

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

 Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs d’emplaçament del col·lector. 

Zona d’implantació del pou: a la parcel·la on es construirà el sistema de captació s’haurà de 

determinar: 

 Tipus de materials 

 Estabilitat dels talussos en les llacunes 

 Capacitat portant dels terrenys 

 Possible aprofitament dels materials 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu fonamental d’aquest annex ha estat determinar aquells emplaçaments favorables 

per a la construcció de pous amb capacitat per a abastir a Tivissa i amb una qualitat d’aigua 

que acompleixi amb el Reial Decret 140/2003 Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per 

consum humà. Especialment un dels objectius es localitzar aigua subterrània amb baix 

contingut en sulfats. 

Amb aquests requisits s’han valorat condicionants com la transmissivitat dels aqüífers, la 

qualitat química de l’aigua subterrània, l’existència de potencials focus de contaminació, 

l’accessibilitat, la distancia a la xarxa d’abastament actual, etc. 

1.1. Abast dels treballs 

Els treballs realitzats han estat enfocats a determinar acuradament a camp el model geològic i 

hidrogeologia, per bolcar sobre aquesta informació les dades geològiques-hidrogeòlogiques 

disponibles en les bases de dades de l’Agencia Catalana de l’Aigua i de la Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre, i poder interpretar amb el màxim rigor l’estructura dels aqüífers i la 

qualitat química de l’aigua d’aquests. 

Una vegada determinada l’estructura dels aqüífers s’ha procedit a valorar els diferents 

condicionants (la transmissivitat dels aqüífers, la qualitat química de l’aigua subterrània, 

l’existència de potencials focus de contaminació, l’accessibilitat, la distancia a la xarxa 

d’abastament actual, etc...) per tal de triar els emplaçaments amb majors probabilitats d’èxit a 
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l’hora de construir noves captacions (cabal i qualitat d’aigua). Finalment s’han descrit les 

captacions proposades (fondària, diàmetres, característiques d’instal·lació, etc.). 

Els treballs realitzats per a la consecució dels objectius marcats han estat els següents: 

1. Revisió de la cartografia geològica existent i validació a camp. 

2. Revisió d’informes preexistents i inventaris de punts d’aigua de la zona a estudiar i 

validació a camp. 

3. Elaboració de perfils geològics i hidrogeologies per determinar l’estructura geològica, 

la columna litològica i les dimensions de les zones saturades dels aqüífers. 

4. Elecció dels emplaçaments mes favorables. 

2. GEOLOGIA 

L’estudi geològic de l’àrea del projecte s’ha desenvolupat àmpliament a l’Annex 3 Geologia i 

geotècnia. Per aquest motiu, en el present punt no s’ha tornat a desenvolupar tot l’anàlisi 

entorn aquest aspecte.  

Tanmateix, s’ha dedicat aquest capítol a elaborar perfils geològics de diversos talls de l’àmbit 

d’estudi. Aquesta tasca, permet caracteritzar de forma visual i compacta l’estructura geològica 

de la zona del projecte a certa profunditat i permetrà caracteritzar posteriorment els seus 

aqüífers.  

Altrament, també cal tenir en compte que, des del punt de vista geotècnic, al punt on es 

perfori el nou pou serà necessari conèixer-ne la seva estructura geològica més enllà de les 

formacions més superficials. 

2.1. Estructura 

Com ja s’ha comentat a l’Annex 3 Geologia i geotècnia, la zona estudiada s’emmarca a la part 

meridional de la Cadena Costanera Catalana, en el contacte entre aquesta i la conca terciària 

de l ‘Ebre. 

Més en detall, la zona estudiada es troba en ambos blocs del denominat tradicionalment 

mantell de Tivissa-Llaberia. El front d’aquesta estructura el constitueixen a grosso modo, els 

materials del Muschelkalk mig i superior, pels que discorre la carretera d’Hospitalet a Móra 

entre Tivissa i Fatxes. 

Per dur a terme un anàlisi més detallat s’han realitzat 12 talls geològics representatius de 

l’àmbit d’estudi. Tots els talls es poden consultar el plànols de l’apèndix. 
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Figura 1. Localització dels talls geològics de l’àmbit d’estudi. 

La base dels materials del bloc superior està constituïda sempre per les argiles vermelles del 

Muschelkalk mig que, en alguns casos, queden reduïdes a només alguns decímetres. Elles 

constitueixen la massa plàstica que va facilitar l’encavalcament i va lubricar el desplaçament. 

Sobre aquestes argiles vermelles es troben els materials del Muschelkalk superior. Els termes 

superiors de la sèrie, Keuper i Juràssic, afloren a la banda sud de la carretera C44 (veure plànol 

a l’apèndix d’aquest annex). 

Els nivells triàsics estan fortament replegats, com es pot observar en els afloraments de 

l’antiga carretera (Carretera vella), prèvia a la circumval·lació actual, al nord del poble.  

 

Figura 2. Afloraments a la T-304 (Carretera vella). 
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Algunes de les complicacions que s’observen, deurien produir-se durant l’emplaçament de la 

massa encavalcant (conegut com encavalcament de Vandellòs). La majoria d’aquests plecs són 

disharmònics originats a favor de les argiles del Muschelkalk mig de la base i de les argiles del 

Keuper del sostre. 

Aquesta complexa estructura d’encavalcament es veu complicada per la presència 

d’abundants sistemes de falles que desplacen la traça cartogràfica de l’encavalcament en 

qüestió, produint nombroses indentacions. 

 

Figura 3. Detall de l’encavalcament de Vandellòs i indentacions planimètriques. Mapa geològic IGME. 

Com es pot veure als perfils geològics dels talls 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 (veure figures següents i 

apèndix),els materials del Muschelkalk mig i superior, que formen el front entre Tivissa i 

Vandellòs, encavalquen sobre els materials del Cretàcic en fàcies Utrillas i del Juràssic. 

 

 

Llegenda per als perfils: 

TRIÀSIC  Bundstandstein. Conglomerats, gresos i argiles JURÀSSIC  Formació “Cortes de Tajuña”. Conglomerats/bretxes dolomítiques 

  Muschelkalk (M1). Calcàries i dolomies   Formació “Cuevas Labradas”. Calcàries i dolomies taulejades 

  Muschelkalk (M2).Argiles i guixos   Formació “Sant Blai”. Calcàries, margocalcàries i calcarenites 

  Muschelkalk (M3). Calcàries i dolomies   Formació “la Tossa”. Calcàries micrítiques 

  Keuper. Argiles i guixos.   Formació “ les Talaies”. Dolomies bretxoides i massives 

  Formació Omón. Dolomies    

   TERCIARI  Conglomerats i lutites 

  PLIOCÈ-QUATERNARI  Materials col·luvials i al·luvials 
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Figura 4. Perfils geològics dels talls 7 i 10.  

Allunyat d’aquest front, els materials del Juràssic es caracteritzen per un plegament isòpac, 

amb un desenvolupament menor de fractures, si bé localment es poden trobar trams més 

fracturats. 

 

Figura 5. Materials juràssics de la Serra de Tivissa situats al sud del nucli urbà. 

L’ estructura més a l’oest, prèvia als materials de la Conca de l’Ebre, és el Sinclinal de Jardí. Es 

un sinclinal normal de direcció NW-SE, lleument cabussant al SW i lleugerament asimètric, 

doncs el flanc sud té un cabussament superior, en uns 10º, al del flanc nord. Es per tant 

lleugerament vergent al NW. En el seu nucli afloren les dolomies del Malm superior. En el flanc 

nord existeix un replegament anticlinal d’escassa importància. A l’extrem nord-est del sinclinal 

hi ha vàries falles. Les de direcció N 50 E i més pròximes al nucli, poden ser falles longitudinals 

de cresteria. Una altra, suposada, de direcció N 50 E, situada al flanc nord deu ser una falla 

normal de distensió, i per últim, les dues falles, obliqües a les anteriors, són de flanc. 

Immediatament a l’est es troba l’anticlinal de Tivissa, que és un anticlinal normal de direcció N 

50 E, cabussant al SW, en general simètric i bastant comprimit en les immediacions de la 

xarnel·la ja que al llarg de tot el nucli d’aquest anticlinal existeix una fractura subvertical, que 

seria en molts punts coincident amb el plànol axial. Al seu favor s’ha produït l’extrusió de les 

argiles del Keuper i ha generat els cabussaments locals.  
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Figura 6. Perfil geològic 1.  

Els materials més antics que afloren en el nucli són les argiles vermelles del Muschelkalk mig. 

Aquestes afloren immediatament a l’est de Tivissa i es relacionen clarament amb les que 

formen la base del front actual d’encavalcament, que queda al nord de la carretera C-44. Els 

materials que formen les elevacions de Montaner i que constituïen el conjunt encavalcant no 

exhibeixen aquesta estructura anticlinal. D’això es pot deduir que es va produir per 

desenganxament a favor del Muschelkalk mig que forma la base del conjunt encavalcant. En 

fer la construcció d’aquest plec, per tractar-se d’un plec bastant comprimit, el nucli a l’alçada 

del Muschelkalk mig és ja molt estret, i aquesta pèrdua d’espai en el nucli fa que pràcticament 

els materials infrajacents al Muschelkalk mig no puguin formar part d’ell. 

Així doncs, es pot concloure que el nucli de Tivissa, tot i la coberta superior al·luvial, està situat 

a sobre un substrat de materials triàsics formats per calcàries del Muschelkalk Superior (nucli 

antic del poble) i argiles rogenques amb guixos del Keuper (zona sud del nucli). La fotografia 

següent exemplifica aquesta característica: 

 

Figura 7.Substrat argilós (Keuper) de la zona sud del nucli de Tivissa (Av. Catalunya). Font: Arxiu fotogràfic de 

Joaquim Rosset. 

Finalment, més al sud apareix el Sinclinal de la Serra de la Creu. Es un sinclinal normal, 

pràcticament simètric i bastant lax de direcció N 65 E i lleument cabussant al S. En el nucli del 

mateix afloren les dolomies del Malm superior que formen els pics de la Serra de la Creu. El 

flanc sud està afectat per dues falles normals de direcció N 65 E i N 80 E que enfonsen els seus 
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blocs meridionals. A la zona de Tivissa, previ a aquesta estructura apareixen dos sinclinals i un 

anticlinal de direcció mitja N 55 E, cabussant cap el SW i que s’esmorteeixen en dit sentit. Els 

tres plecs són normals i lleugerament vergents cap el NW. El plec més meridional és el Sinclinal 

de la Tossa, cota 720, amb nucli en les dolomies del Malm superior. L’anticlinal i sinclinal més 

septentrionals estan tallats i desplaçats per una falla de direcció N 85 W que té un fort 

component d’esquinçament. 

 

Figura 8. Perfil geològic 3.  

3. HIDROLOGIA 

3.1. Hidrologia superficial 

El principal curs d’aigua permanent del sector és el riu Ebre, el qual circula a uns 8 Km a l’oest 

de Tivissa, i discorre amb un gradient de l’ordre de 1·10-3 en direcció N-S i NE-SW. El seu cabal 

fluctua a partir dels embassaments que es produeixen aigües amunt. L’aigua del riu és 

utilitzada per comunitats de regants per al seu aprofitament per a reg de finques. També a 

partir d’Ascó el riu és utilitzat per a la navegació de petites barques quan els cabals circulants 

així ho permeten. 

A la zona de Tivissa la majoria de torrents i barrancs, que resten secs la major part de l’any, 

discorren en direcció S-N donada la distribució dels relleus que s’estenen d’est a oest. Cap al 

nord de la població el relleu canvia degut a l’existència d’una petita zona deprimida que 

s’estén en direcció SE-NW, el que condiciona la direcció dels barrancs i torrents en aquest 

sector. 

3.2. Hidrologia subterrània 

3.2.1. Masses d’aigua 

Per tal de complir la nova Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda 

amb el nom de Directiva Marc de l'Aigua (en endavant DMA), aprovada pel Parlament Europeu 

i el Consell el 23 d'octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 

(2000/60/CE), l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) he realitzat un estudi de les 

masses d’aigua subterrània de Catalunya, en el que s’han caracteritzant i tipificat 53 unitats. 
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En el cas del terme municipal de Tivissa s’hi identifiquen tres masses d’aigua del catàleg de 

l’ACA: la massa d’aigua 29 Cardó-Vandellòs, la massa d’aigua 28 Llaberia-Prades meridional i la 

massa d’aigua 51 Fossa de Móra.  

 

Figura 9. Mapa de masses d’aigua de Catalunya al municipi de Tivissa. ACA. 

Per altra banda, al mapa hidrogeològic elaborat conjuntament per l’ACA i l’Iinstitut Geològic de 

Catalunya (IGC), la zona estudiada es localitza a cavall entre l’àrea hidrogeològica 310 PÀLEO-

MESOZÒICA LLABERIA-PRADES i l’ÀREA 312 MESOZOICA CARDÓ-VANDELLÒS. Dins d’aquestes 

àrees a la zona de Tivissa l’ACA diferencia com a aqüífer l’àmbit carbonatat mesozoic, que 

constitueix la cobertora dels materials paleozòics de la zona. 
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Figura 10. Identificació de les masses d’aigua 28 i 29 sobre el mapa d’àrees hidrogeològiques. Font: ACA-IGC 

La cobertora mesozoica està composta de materials triàsics, juràssics i cretàcics que es 

disposen en paquets carbonatats permeables separats per nivells de baixa permeabilitat. 

Els paquets carbonatats delimiten aqüífers generalment penjats, que es recarreguen per 

infiltració de pluja útil, directa sobre afloraments o transformada en escolament superficial i es 

descarreguen a través de deus situades en els contactes de les formacions aqüíferes amb els 

semipermeables de base. La permeabilitat és molt variable i de caràcter secundari: es produeix 

per fissuració, carstificació i dolomitització. 

Geològicament aquest aqüífer està configurat per un conjunt de plecs i encavalcaments i una 

sèrie de fractures associades. Adossats al límit nord s’observen materials detrítics d’edat 

terciària i quaternària, que constitueixen ventalls que s’estenen en direcció a la vall excavada 

pel riu Ebre. 

3.2.2. Inventari de punts d’aigua 

Els treballs d’inventari realitzats s’han organitzat en dues fases: 

 Primera: recopilació de dades disponibles en les bases de dades de l’Agència Catalana 

de l’Aigua (ACA), de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ide l’Ajuntament de 

Tivissa. 

29 

28 
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 Segona: visita a la zona d’estudi amb l’objecte de revisar i actualitzar les dades dels 

punts d’aigua obtinguts prèviament i de localitzar-ne de nous. S’han detectat un total 

de 15 pous (2 d’ells no inventariats), 1 sondeig d’investigació i 4 fonts naturals. 

Paral·lelament, s’ha pogut comprovar que 2 dels pous que consten en la base de dades de 

l’ACA no existeixen o bé tenen les coordenades UTM errònies i s’ha constatat que hi ha un 

tercer pou registrat que està pendent de rebre el permís d’execució. 

La majoria de punts d’aigua localitzats es troben dins el municipi de Tivissa o a un radi de 2 Km. 

A la figura següent es pot observar la localització dels punts d’aigua de la zona. 

 

Figura 11. Localització dels punts d’aigua existents. 

Segons les dades proporcionades pels diferents propietaris, la profunditat mitja del pous és 

d’uns 160 m i el nivell de l’aigua oscil·la entre els 3 i 200 m de profunditat. Aquestes dades de 

fondària del nivell d’aigua no han pogut ser contrastades a camp al no ser possible mesurar la 

profunditat de l’aigua en la majoria dels casos. Tots els pous disposen d’un equip de 

bombament d’aigua, majoritàriament per a ús agrícola. 

El municipi de Tivissa compta amb un pou d’abastament municipal (pou nº2 de l’inventari) per 

a consum humà que extreu un volum d’aigua anual de 128.879 m3 (segons dades facilitades 

per Aqualia, 2010). 
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Pel que fa a les 4 fonts naturals localitzades dins el municipi de Tivissa, totes estan actualment 

seques i només tres d’elles drenen cert cabal d’aigua (Sèquia del camí, Abeurador i Font de la 

Teula) en episodis plujosos. 

 

Figura 12. Fonts existents. 

Aquestes fons són el resultat de la permeabilitat dels materials juràssics que deixen infiltrar 

part de l'aigua de la pluja. El contacte d'aquests materials permeables amb les argiles 

impermeables del triàsic provoca l'existència d'un aqüífer local i superficial, tal i com ho 

denoten les diferents fonts existents al voltant del nucli de població. 

A la taula adjunta es pot observar un resum de les dades disponibles i a l’apèndix 1 la totalitat 

de dades. 

Codi Tipus Topònim UTM X UTM Y 
UTM Z 
(msnm) 

Fondària (m) 

1 Sondeig Passeig de la Foix (I) 310132,8 4545730,1 185,0 185 

2 Pou Passeig de la Foix (II) 310121,0 4545719,0 315,6 240 

3 Pou Aumedina 309050,0 4546950,0 250,7 185 

4 Pou Gil 309596,0 4546001,0 306,0 22 

5 Pou Cerima Cherries 309900,0 4546665,0 279,5 260 

6 Pou Trosset 309859,4 4546063,7 311,0 35 

7 Pou Ramon Alfonso 311824,8 4546191,2 350,0 142 

8 Pou Fandos (I) 311404,0 4545856,7 330,0 - 

9 Pou Fandos (II) 311356,1 4545836,3 332,0 130 
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10 Pou Sénia 309525,7 4546710,3 269,0 10 

11 Pou Hotel Tivissa 310028,6 4546111,2 300,0 75-100 

12 Pou Lluís de la Cova 310012,6 4548565,7 241,0 248 

13 Pou Perelló Bigorra 308081,0 4548741,0 212,0 310 

14 Pou Campos 307161,0 4547823,0 187,0 180 

15 Pou Campos Plana 306530,0 4548348,0 178,0 124 

16 Pou Compos II 307462,0 4547771,0 200,0 206 

17 Font Abeurador 309723,7 4546244,2 282,0 - 

18 Font Font de la Teula 309623,7 4546296,9 278,0 - 

19 Font Sèquia del Camí 309937,7 4546072,2 299,0 - 

20 Font Font Vella 309814,6 4545975,3 297,0 - 
Taula 1. Inventari de punts d’aigua de la zona d’estudi. 

3.2.3. Identificació d’aqüífers 

Atenent a la classificació de les masses d’aigua realitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua a la 

zona estudiada hi ha una unitat aqüífera constituïda per les calcàries mesozoiques. 

En el sí d’aquesta unitat aqüífera es poden distingir dos aqüífers amb entitat pròpia. Ambdós 

estan formats per calcàries i dolomies amb nivells margosos intercalats, sobre els que s’ha 

desenvolupat un grau de carstificació diferent en funció de la seva posició respecte als fluxos 

regionals. Les seves característiques fonamentals són les d’un aqüífer càrstic, permeable per 

fracturació i carstificació, amb una elevada heterogeneïtat i anisotropia determinada per les 

variacions litològiques de la sèrie. 

Els dos aqüífers principals a la zona de Tivissa són: 

Aqüífer del Muschelkalk Superior (Tm3): per al que l’ACA, en informes del PABCAT, ha estimat 

una transmissivitat d’entre 180 i 500 m²/dia i una porositat eficaç de l’ordre del 15%. 

Aqüífer del Juràssic Lias + Triàsic Superior Fm Imon (JL+Trd): del que es disposa de l’assaig de 

bombament realitzat als pous Barber d’abastament a Ascó, amb un valor de transmissivitat de 

l’ordre de 1.000 m2/dia. L’informe de masses d’aigua de l’ACA estima una transmissivitat d’uns 

3.500 m²/dia, amb una porositat eficaç del 30%. 

A la figura següent es pot veure un esquema hidrogeològic de l’aqüífer Triàsic Superior (Fm. 

Imón - Trd) + Juràssic Lias (JLb i JLc) al sector estudiat. El blau fosc s’ha remarcat la zona 

saturada de l’aqüífer Triàsic Superior (Fm. Imón - Trd) + Juràssic Lias (JLb i JLc), observant-se al 

perfil espessors saturats d’aquest aqüífer de l’ordre de 200 metres. 
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Figura 13. Perfils de l’aqüífer Juràssic Lias + Triàsic Superior a l’àmbit d’estudi. 

3.2.4. Hidroquímica 

Les dades analítiques disponibles corresponen a la base de dades de l’ACA i de la CHE, també 

les dades disponibles a l’informe del PABCAT Pla d’abastament i distribució d’aigua en alta al 

municipi de Tivissa, i a les dades de camp (butlletins analítics de propietaris de pous) 

recopilades d’alguns dels pous visitats durant la realització de l’inventari de punts d’aigua de la 

zona. 

En aquest apartat s’han representat algunes analítiques tipus dels aqüífers de la zona en 

diagrames hidroquímics de Piper-Hill-Langèlie i de Shoëller-Berkaloff.  

La principal característica d’ambdós és que poden mostrar simultàniament els valors de més 

d’un aqüífer i, per tant, faciliten la comparació entre ells. 

Per al diagrama de Piper existeixen algunes variants, però en aquest cas s’utilitza: 

 Un triangle isòsceles per als cations majoritaris: ió calci (Ca2+), ió magnesi (Mg2+) i la 

suma dels ions sodi i potassi (Na+ + K+); cada un d’ells incrementant-se en els sentit de 

les agulles del rellotge. 

 Un altre triangle isòsceles per als anions majoritaris: ió clorur (Cl-), ió sulfat (SO4=) i la 

suma dels ions carbonat i bicarbonat (CO3= + HCO3-); cada un d’ells incrementant-se en 

el sentit antihorari. 

 Un diagrama romboïdal integrador, on es representen la suma dels cations (Ca2+ + 

Mg2+) i (Na+ + K+ ) en un parell de costats paral·lels i complementaris, mentre que a 
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l’altre parell de costats es presenta la suma d’anions ((CO3= + HCO3-) y el seu 

complementari (SO4= + Cl-). 

Per interpretar el diagrama cal tenir en compte que les concentracions relatives dels 

components de cada aqüífer col·lapsen en un únic punt sobre el diagrama. Així, segons la regió 

del rombe en la que es trobi la el punt que caracteritza cada aqüífer, s’obté una classificació 

del tipus d’aigua que conté. 

A continuació es mostra el diagrama de Piper per als dos aqüífers analitzats a l’àmbit del 

projecte. 

DIAGRAMA DE PIPER 

 

 

1. Aigües sulfatades i/o clorurades, càlciques i/o magnèsiques. 

2. Aigües bicarbonatades càlciques i/o magnèsiques. 

3. Aigües clorurades i/o sulfatades sòdiques. 

4. Aigües bicarbonatades sòdiques. 

5. Aigües magnèsiques. 

6. Aigües càlciques. 

7. Aigües sòdiques. 

8. Aigües magnèsiques, càlciques i sòdiques. 

9. Aigües sulfatades. 

10. Aigües bicarbonatades. 

11. Aigües clorurades. 

12. Aigües sulfatades, bicarbonatades i clorurades. 

Figura 14. Diagrama de Piper-Hill-Langèlie dels dos aqüífers analitzats a l’àmbit del projecte. 

Per altra banda, al diagrama Shoëller es representa la concentració absoluta dels components 

de l’aigua de cada aqüífer sobre un mateix eix vertical. 
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DIAGRAMA DE SHOËLLER 

 

Figura 15. Diagrama de Shoëller dels dos aqüífers analitzats a l’àmbit del projecte. 

Aqüífer del Muschelkalk Superior  

(Tm3) 

Aqüífer del Triàsic superior + Lias 

(Trd + JLb i JLc) 

La qualitat química de l’aqüífer del 

Muschelkalk (Tm3) s’ha caracteritzat a partir 

de les analítiques d’aigua d’abastament a la 

població de Tivissa (disponibles a la web de la 

CHE i l’nforme del PABCAT), pertanyents al 

pou de la Foix, denominat nº2 a l’inventari de 

punts d’aigua realitzat. 

Les dades hidroquímiques de l’aqüífer del 

Triàsic superior+Lias (Trd + JLb i JLc) a la zona 

estudiada corresponen a les obtingudes 

directament del propietari del pou nº5 

Cerima Cherryes, denominat pou Cedó a 

l’informe del PABCAT. 

El tret més destacable és la presència de 

sulfats en valors que oscil·len entre els 350-

550 mg/l i segons el diagrama de Piper, 

l’aigua d’aquest aqüífer és sulfatada càlcica. 

A partir dels diagrames hidroquímics es pot 

definir l’aigua de l’aqüífer com a 

bicarbonatada càlcica, essent el contingut en 

sulfats de l’ordre de 70 mg/l. 

Presenta una conductivitat de l’ordre de 900-

1.200 μS/cm. 

La conductivitat és de 500-600 μS/cm. 

Al gràfic de Shoëller-Berkaloff s’observa molt clarament com l’aigua corresponent a l’aqüífer 

del Muschelkalk Superior (Tm3) és més mineralitzada que la corresponent a l’aqüífer Triàsic 

superior+Lias (Trd + JLb i JLc), i també s’observa que la diferència més clara entre ambdues és 

per causa de la major presència de sulfats; que provindrien de la dissolució dels guixos 

continguts en els materials del Keuper i el Muschelkalk Mitjà de la zona. 
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Al gràfic de Piper-Hill-Langèlie també s’observa la diferència entre ambdues aigües, amb una 

coincidència en el contingut en cations i una clara discrepància en els anions per causa dels 

diferents continguts en Sulfats. 

Un altre tret ressenyable és que, si no es contempla l’ió sulfat, les dues aigües pertanyen a una 

mateixa família d’aigües, el que és coherent amb la litologia carbonatada d’ambdós aqüífers, 

amb la diferència d’una major presència d’ions (sals solubles) a l’aqüífer del Muschelkalk 

Superior (Tm3). 

Finalment, cal comentar que l’aigua captada de qualsevol dels dos aqüífers disponibles a 

l’entorn del nucli de Tivissa no estarà influenciada per un possible episodi de contaminació del 

riu Ebre per ser captada a una alçada piezomètrica més alta que la del propi al·luvial del riu. 

3.3. Recàrrega 

Les dades de pluja de disseny es poden trobar al llibre "Recomanacions sobre mètodes 

d'estimació d'avingudes màximes" de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya, on es 

presenten les precipitacions diàries màximes de diverses estacions meteorològiques de 

Catalunya per a diferents períodes de retorn. 

Els valors que conté aquest llibre són el resultat d’un tractament estadístic de dades de 

diverses estacions mitjançant una distribució de màxims de Gumbel. 

L’estació meteorològica considerada per a la realització del present estudi ha estat la de Tivissa 

(enumerada com a 9-971) i les dades de la Junta d'Aigües per a aquesta estació, que es 

faciliten a les "Recomanacions sobre mètodes d'avingudes màximes", són: 

 T (període de retorn, anys) 
 5 10 25 50 100 500 

Pd (mm/dia)  
9-971 

133,4 166,4 207,3 238,6 268,5 335,2 

Taula 2. Pluviositat mitjana diària segons El període de retorn. 

Finalment, la pluviositat mitjana anual es troba entre els 600-700 mm. 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

APÈNDIX	  

(ANNEX	  5.	  HIDROGEOLOGIA)	  





Codi Tipus Topònim UTM	  X UTM	  Y
UTM	  Z	  
(msnm)

Fondària	  (m)
Diàmetre	  
(mm)

Profunditat	  
aigua	  (m)*

Nº	  bombes Observacions

1 Sondeig Passeig	  de	  la	  Foix	  (I) 310132,8 4545730,1 185,0 185 110 16,3 0 Sondeig	  d'investigació.

2 Pou Passeig	  de	  la	  Foix	  (II) 310121,0 4545719,0 315,6 240 400 -‐ 1 Pou	  d’abastament	  municipal.	  Cabal	  d’explotació	  15	  m³/h.

3 Pou Aumedina 309050,0 4546950,0 250,7 185 350 -‐ 1 Ús	  rec	  agrícola.	  Cabal	  màxim	  d’explotació	  20	  m³/h.

4 Pou Gil 309596,0 4546001,0 306,0 22 1500 -‐ 1 Ús	  rec	  jardí.	  Sense	  comptador	  d’aigua.

5 Pou Cerima	  Cherries 309900,0 4546665,0 279,5 260 185 125 1
Ús	  rec	  agrícola.	  Profunditat	  Bomba	  (250m).
Cabal	  d’explotació	  20	  m³/h.	  Conductivitat	  594μS/cm,	  pH	  7,03.

6 Pou Trosset 309859,4 4546063,7 311,0 35 500 15-‐20 1 Ús	  domèstic	  (jardí	  i	  piscina).	  Cabal	  màxim	  d'explotació	  3,6	  m³/h

7 Pou Ramon	  Alfonso 311824,8 4546191,2 350,0 142 200 50,0 1 Ús	  rec	  agrícola.	  Cabal	  d’explotació	  12	  m³/h

8 Pou Fandos	  (I) 311404,0 4545856,7 330,0 -‐ 1200 2,8 1
Ús	  rec	  agrícola.
No	  s'ha	  localitzat	  el	  propietari.

9 Pou Fandos	  (II) 311356,1 4545836,3 332,0 130 4000x1200 6 1
Ús	  rec	  agrícola.
No	  s'ha	  localitzat	  el	  propietari.

10 Pou Sénia 309525,7 4546710,3 269,0 10 4000x1200 5 1 Ús	  rec	  agrícola.	  Cabal	  d’explotació	  5-‐6	  m³/h

11 Pou Hotel	  Tivissa 310028,6 4546111,2 300,0 75-‐100 300 10 1 Ús	  domèstic	  (jardí	  i	  piscina).	  Cabal	  desconegut.

12 Pou Lluís	  de	  la	  Cova 310012,6 4548565,7 241,0 248 200 -‐ 1 Ús	  rec	  agrícola.	  Cabal	  d’explotació	  14	  m³/h

13 Pou Perelló	  Bigorra 308081,0 4548741,0 212,0 310 220 200 1 Ús	  rec	  agrícola.	  No	  s’ha	  tingut	  accés	  al	  pou.

14 Pou Campos 307161,0 4547823,0 187,0 180 200 80 1 Ús	  rec	  agrícola	  i	  domèstic.	  Conductivitat	  1.071μS/cm,	  pH	  7,01.

15 Pou Campos	  Plana 306530,0 4548348,0 178,0 124 180 -‐ 1 Ús	  rec	  agrícola

16 Pou Compos	  II 307462,0 4547771,0 200,0 206 200 140 1
Ús	  rec	  agrícola	  i	  domèstic.	  Cabal	  màxim	  d’explotació	  12	  m³/h.
Conductivitat	  677μS/cm,	  pH	  7,33.

17 Font Abeurador 309723,7 4546244,2 282,0 -‐ -‐ -‐ -‐ Font	  seca

18 Font Font	  de	  la	  Teula 309623,7 4546296,9 278,0 -‐ -‐ -‐ -‐ Font	  seca

19 Font Sèquia	  del	  Camí 309937,7 4546072,2 299,0 -‐ -‐ -‐ -‐ Font	  seca

20 Font Font	  Vella 309814,6 4545975,3 297,0 -‐ -‐ -‐ -‐ Font	  seca

*	  Dades	  proporcionades	  pels	  propietaris
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té com a objectiu comprovar que la caseta de control del sistema de 

bombament no tindrà problemes d’inundació degut a la seva situació dins la conca hidrològica 

del barranc de les comes, quan aquest porti les aigües pluvials corresponents a un temps de 

retorn de projecte. 

L’emplaçament previst pel nou pou es troba a la capçalera de la conca, un quilòmetre i tres-

cents metres aigües amunt punt d’aflorament del barranc. 

2. ANÀLISI DE LA LOCALITZACIÓ DEL POU 

Les aigües de pluja de l’àmbit d’estudi es recullen, de forma natural, al barranc de les Comes, 

que desemboca al barranc del Molló. Aquest, a la vegada, és un dels nombrosos barrancs que 

desemboquen al riu Ebre. 
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Figura 1. Localització del nou pou en el sistema hidrològic en el que es troba. 

Tant el barranc de les Comes com el del Molló presenten la tipologia pròpia dels barrancs i 

rieres mediterranis: lleres de poca amplada degut a les elevades velocitats de l’aigua i una gran 

dependència de la pluviometria que provoca cabals puntualment grans però poc constants. 

El comportament dels torrents i rieres al llarg de l’any respon al model típic dels rius 

mediterranis, amb puntes de cabals als mesos de primavera i tardor, i cabals mínims o nuls 

durant els mesos d’estiu. La velocitat de circulació de les aigües acostuma a ser elevada, ja que 

els torrents porten cabals apreciables únicament quan es donen puntes de precipitació. 

No obstant, com es pot observar a la figura anterior, el nou pou s’ubicarà a la capçalera de la 

conca del barranc de les Comes i, conseqüentment, tindrà una àrea d’aportació real molt 

petita. A més, el punt d’aflorament d’aquest barranc no es troba fins uns 1.300 metres aigües 

avall i a una cota 75 metres inferior. 
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Figura 2. Detall de la capçalera del barranc de les Comes. 

De fet, l’escorrentia que es genera en aquesta capçalera s’escola principalment per tres dels 

camins que donen accés a les parcel·les agrícoles que hi ha a l’àmbit.  

   

Figura 3. Camins d’accés a les finques que hi ha a l’àmbit de projecte. 

Per tant, es calcularà la capacitat d’aquests tres camins per evacuar l’aigua que aporta la 

capçalera de la conca. 

La determinació de les característiques hidrològiques, les condicions pluviomètriques i el tipus 

de sòl de la parcel·la on s’ubicarà la captació, permetran determinar el cabal que s'enregistra 

als cursos hídrics propers al seu pas per aquesta parcel·la. Un cop fixat el període de retorn i la 

seva corresponent precipitació màxima obtindrem quin és el cabal d’avinguda màxim. 

Finalment, amb aquestes dades podrem calcular l’àrea inundable a l’àmbit d’actuació. 

1 

2 

3 

1 
2 

3 
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3. DADES DE PARTIDA 

3.1. Període de retorn del projecte 

La probabilitat de que una pluja, entre una sèrie anual, es presenti, és: 

1/T = (N-p+1)/N 

on N és nombre d’anys de la sèrie de pluges, p és el nombre de vegades que una determinada 

pluja es presenta i T és el període de retorn. Una pluja de període de retorn T indica una pluja 

que en un any té una probabilitat de 1/T de ser superada. 

Si F és la probabilitat que la pluja es superi en un any determinat, la probabilitat G de que 

aquesta pluja no es presenti en un any serà la següent: 

G = 1-(1/T) 

La probabilitat H de que la pluja no es presenti en m anys serà: 

H = (1-(1/T))m 

De la mateixa manera, la probabilitat de que la pluja aparegui una o més vegades en m anys 

és: 

R = 1-(1-(1/T))m 

on m és el temps de funcionament sense inundacions i R és el risc de que s’inundi. 

La taula següent recull els valors del període de retorn en funció del risc de fallida i del temps 

de funcionament sense fallar, obtinguts emprant l’equació anterior. 

Risc 
d’inundació 

Anys de funcionament sense inundació 
10 anys 20 anys 25 anys 50 anys 100 anys 

0,01 995,5 1990,5 2488,0 4975,5 9950,4 
0,02 495,5 990,5 1238,0 2475,4 4950,3 
0,05 195,5 390,4 487,9 975,3 1950,1 
0,10 95,4 190,3 237,8 475,1 949,6 
0,20 45,3 90,1 112,5 224,6 448,6 
0,25 35,3 70,0 87,4 174,3 348,1 
0,50 14,9 29,4 36,6 72,6 144,8 
0,75 7,7 14,9 18,5 36,6 72,6 
0,90 4,9 9,2 11,4 22,2 43,9 
0,95 3,9 7,2 8,9 17,2 33,9 
0,99 2,7 4,9 5,9 11,4 22,2 

Taula 1. Període de retorn segons el risc de fallida i els anys de funcionament sense fallides. 

S’ha d’escollir el període de retorn a utilitzar per a la caseta de control del bombament. Partint 

d’una vida útil de l’estació de bombament de 25 anys i assumint un risc d’inundació del 10%, 
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llavors, el període de tornada ha d’ésser de prop de 237,8 anys (veure Taula 1. Període de 

retorn segons el risc de fallida i els anys de funcionament sense fallides.). Per tant, s’ha 

adoptat un període de retorn de 250 anys per a la seguretat enfront d’inundacions. 

3.2. Precipitació màxima diària 

La precipitació màxima diària es calcula mitjançant el llibre “Máximas lluvias diarias en la 

España Peninsular” editat pel Ministerio de Fomento. 

El mètode proposat pel Ministerio de Fomento consisteix a: 

 Determinar el valor mig de la precipitació màxima diària (P) mitjançant el mapa 

d’isolínies (Figura 4. Mapa d’isolínies de valor mig de precipitació màxima diària i 

coeficient de variació del Ministerio de Fomento.). 

 Determinar el valor del coeficient de variació (Cv) també mitjançant el mapa d’isolínies. 

 Amb el període de retorn del projecte, obtenir el valor del factor d’amplificació (KT) 

mitjançant la Taula 3. Factor d’amplificació (KT) del Ministerio de Fomento. 

 Calcular el valor de la precipitació màxima diària mitjançant la fórmula: 

PTKTP Td  )()(  

on  

Pd és la precipitació màxima diària en mm/dia 

T és el període de retorn en anys 

KT és el coeficient d’amplificació 

P  és el valor mig de la precipitació màxima, en mm/dia 

Taula 2. Càlcul de Pd. 

 

Dades de partida  Resultat de càlcul 

T 250 anys  KT 2,98  
Cv 0,46   Pd 205,83 mm/dia 

P  69 mm/dia     
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Figura 4. Mapa d’isolínies de valor mig de precipitació màxima diària i coeficient de variació del Ministerio de 

Fomento. 

 

Taula 3. Factor d’amplificació (KT) del Ministerio de Fomento. 

En el cas de la de Tivissa i aquest projecte aquests càlculs són: 

3.3. Relació I1/Id 

La relació I1/Id s’extreu del mapa d’isolínies de la instrucció 5.2-IC de drenatge superficial del 

Ministerio de Fomento (veure Figura 5. Mapa de la relació I1/Id del Ministerio de Fomento.). 
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Figura 5. Mapa de la relació I1/Id del Ministerio de Fomento. 

En el cas de Catalunya aquesta relació pren el valor I1/Id = 11. 

3.4. Temps de concentració 

El temps de concentració de la conca d’estudi es pot calcular mitjançant la fórmula indicada a 

la instrucció 5.2-IC de drenatge superficial del Ministerio de Fomento. 

76,0
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1
3,0



















J

L
Tc

 

On, 

Tc el temps de concentració, en hores 

L la màxim longitud que recorre una gota d’aigua a la conca, en Km 

J la pendent mitjana del recorregut que fa la gota en m/m 

En el cas de la conca de la capçalera de la conca del barranc de la Coma: 

Taula 4. Càlcul del temps de concentració. 

3.5. Intensitat mitjana de precipitació 

La intensitat de precipitació es pot calcular, segons Témez, com: 

Dades de partida  Resultat de càlcul 
L 300 m  Tc 20 min 
J 0,15 m/m     
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On  

I és la intensitat de precipitació de durada t, en m/h 

Pd és la precipitació màxima diària en metres/dia 

I1/Id la intensitat màxima en una hora entre la intensitat màxima en un dia 

Tc el temps de concentració, en hores 

Pel municipi de Tivissa, els càlculs són: 

Taula 5. Càlcul de la intensitat. 

4. MÈTODE RACIONAL 

L’estudi hidrològic determinarà el cabal que porta el torrent de la Bavosa en funció del període 

de retorn. D’aquesta forma es podrà comprovar si la ubicació de la captació és segura quan a 

perill d’inundació. Per fer els càlculs ’utilitzarà el mètode racional. 

El mètode racional, descrit a la norma 5.2-IC del Ministeri de Fomento permet calcular el cabal 

a cada tram com segons la següent fórmula: 

3

AIC
Q


  

on  

Q és el cabal d’escorrentiu, em m3/s 

C és el coeficient d’escorrentiu 

I la intensitat de precipitació, en mm/h 

A l’àrea de la conca d’aportació, en m 

K és el coeficient de la instrucció 5.2-IC que inclou un factor de correcció que d’augment d’un 

20%. 

A més, el coeficient d’escorrentiu és 0,5, corresponent a zona forestal de muntanya combinada 

amb zones de cultiu a les planes. 

Dades de partida  Resultat de càlcul 
Pd 205,83 mm/dia  I 169,5 mm/h 

I1/Id 11      
Tc

 20 min     

Dades de partida  Resultat de càlcul 
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Taula 6. Càlcul del cabal de projecte. 

5. ÀREA INUNDABLE 

Un cop obtingut el cabal de disseny, podem calcular l’àrea de la parcel·la amb risc d’inundació. 

Per això establim el pou com a punt de control. Cal remarcar que tot i que el bancal sobre el 

que se situa el pou està a una cota superior a la dels camins per on s’escola l’aigua, per 

mantenir-nos del costat de la seguretat, es considera que aquest serà igual per tenir tota la 

superfície anegada a la nostra parcel·la.  

Per a realitzar aquest càlcul, utilitzem la fórmula de Manning, adaptant la “llera” que 

configuren els camins com a una seccions trapezoïdals.  El pendent considerat és del 0,5%, i 

una “n” de Manning de 0,033 obtinguda del llibre “Desarrollo del flujo uniforme i sus 

ecuaciones” (Taula 5-6). 

- Punt de control nº 1: 

En aquest punt tenim una base de 2,2 m, un talús amb un angle de 30º amb l’horitzontal i una 

alçada màxima de 0,9 m. Amb aquestes dades obtenim un cabal màxim admès pel barranc de 

16,00 m³/s. Aquest cabal és  major que el cabal de disseny de 0,22 m³/si per això la parcel·la no 

pot patir cap negament. 

Podem concloure que la parcel·la ocupada per la caseta de control del bombament no 

presenta risc d’inundació. 

C 0,5   Q 0,22 m3/s 

I 169,5 mm/h     
A 90.000 m2     
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és estudiar les alternatives existents per obtenir aigua d’abastament 

per al nucli de Tivissa que tingui un baix contingut en sulfats i compleixi amb la normativa 

d’aigua per consum humà (RD 140/2003 Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum 

humà). 

L’estudi d’alternatives s’estructura en tres apartats. Al primer s’estudia la necessitat o no de 

fer un nou pou d’abastament. Al segon apartat s’analitza quina és la millor ubicació del puo 

d’extracció. Per últim es discuteix quin és el sistema de bombament més adequat a les 

característiques de l’aqüífer escollit i la configuració del subsòl del punt d’explotació. 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

El principal problema que presenta la xarxa d’abastament del nucli de Tivissa és l’elevada 

concentració de sulfats i magnesi, degut a la geologia de la zona. Superant el valor de 

contingut màxim de sulfats admissible a les aigües de consum humà. No arriba a ser un valor 

sanitàriament crític, però cal evitar continguts per sobre dels 500 mg/l, degut als seus efectes 

laxants en la població no acostumada a beure aquestes aigües. 

3. ACTUACIONS POSSIBLES 

3.1. Alternatives possibles 

S’han considerat les següents possibles actuacions a l’hora de definir un sistema que solucioni 

l’abastament d’aigua de qualitat al nucli de Tivissa: 

 Planta de tractament de l’aigua per adequar la presència de sulfats als límits legals 

recomanats. 

 Nova captació en un aqüífer que proporcioni un recurs d’aigua de qualitat d’acord amb 

la normativa actual i conduccions associades fins a l’actual dipòsit regulador amb 

motor d’alimentació elèctrica. 
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 Nova captació en un aqüífer que proporcioni un recurs d’aigua de qualitat d’acord amb 

la normativa actual amb motor de combustió. 

 Nova captació en un aqüífer que proporcioni un recurs d’aigua de qualitat d’acord amb 

la normativa actual amb motor d’alimentació solar.  

 Solució zero, és a dir, no fer cap tipus de tractament a les aigües d’abastament ni 

obtenir aigües de millor qualitat mitjançant un nou pou. 

Finalment, es descarta una alternativa de nova captació amb alimentació mixta (elèctrica-

solar) perquè implica una inversió inicial significativament més elevada que qualsevol de les 

alternatives plantejades. 

3.1.1. Alternativa 1: Planta de tractament de l’aigua 

L’alternativa número 1 consisteix en projectar un sistema de tractament de l’aigua que 

actualment extreu el pou de la Foix per adequar-ne la qualitat del recurs. Tal i com ja s’ha 

justificat a l’Annex 5 Hidrogeologia, el principal problema de qualitat de l’aigua d’abastament 

del nucli de Tivissa és el seu elevat contingut de sulfats. 

Aquesta alternativa pretén aprofitar la proximitat de l’actual captació al dipòsit regulador per 

construir una planta de tractament al costat del pou de la Foix que permeti aprofitar 

economies d’escala i reduir els costos d’instalació. 

Per abordar aquesta problemàtica mitjançant la tecnologia actual cal tenir en compte que la 

presència de sulfats generalment es requereixen tractaments complexes en plantes de 

tractament que, conseqüentment, tenen costos d’inversió i/o explotació elevats. 

En aquestes instal·lacions industrials el procés d’eliminació de sulfats ( i altres espècies 

químiques) es pot dur a terme mitjançant diversos mètodes de separació, que determinaran 

varis tipus de planta. A la taula següent es mostren els que actualment són comercialment 

competitius juntament amb les seves principals característiques: 

Mètodes de tractament 

Mètodes tèrmics 
Flash Multietapa (MSF) 

Destil·lació Multiefecte (MED) 

Mètodes de membrana 
Osmosi Inversa (OI) 

Electrodiàlisi Inversa (EDI) 

Mètodes de tractament químic Intercanvi iònic amb resines (RIO) 

Taula 1. Mètodes de tractament comercials 

Mètodes tèrmics 

Els mètodes tèrmics separen les sals de l’aigua mitjançant l’evaporació i la posterior 

condensació. Són les que tenen més capacitat de totes, que està en el rang de 1.000 a 25.000 
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m3 dia cada unitat. Una planta pot estar constituïda per més d’una unitat, i es poden 

aconseguir plantes d’elevada producció ajuntant moltes d’aquestes unitats. 

El millor avantatge dels mètodes tèrmics és els requeriments de qualitat de l’aigua d’entrada 

són més baixos que els de qualsevol mètode. El pitjor desavantatge són els elevats costos, 

tant de capital com de producció, i la logística del transport dels seus components al moment 

d’implantar-la, ja que són de grans dimensions. 

Mètodes de membrana 

Els mètodes de membrana es caracteritzen per la difusió de l’aigua a través de membranes 

semipermeables, que retenen part de les sals que aquesta conté, mentre que permeten el pas 

de l’aigua. Segons la naturalesa d’aquestes membranes i la força impulsora de la separació de 

les sals, es distingeixen el mètode de l’Osmosi Inversa (OI) i el mètode de l’Electrodiàlisi Inversa 

(EDR). 

La capacitat de les plantes d’EDR està en el rang de 10 a 4.000 m3 dia cada unitat. Són 

relativament fàcils de fer funcionar i el paràmetre més restrictiu a l’hora de la seva instal·lació 

és la disposició d’una font fiable d’electricitat. 

El millors avantatges de les plantes EDR són la simplicitat de funcionament, la poca tendència a 

la sedimentació i el poc tractament químic requerit, així com la mida petita de les plantes i 

l’alt grau de conversió assolit. Els pitjors desavantatges són tant el requeriment d’una font 

fiable d’electricitat, no sempre disponible, com el fet que el mètode només elimina ions i no 

els bacteris. Hi ha problemes documentats d’embussaments en aigües d’alt nivell 

bacteriològic. 

En general, les plantes d’EDR són adients per aigües de salinitat entre 3 gr/l i 0,5 gr/l. El límit 

inferior és degut a que quan menys salina és l’aigua, major és el consum de corrent degut a la 

resistivitat de l’aigua mineralitzada. Per això, aquest procediment amb prou feines s’utilitza 

per a tractar aigües amb una salinitat inferior a 0,5 gr/l. 

Per altra banda, la capacitat de les plantes d’osmosi inversa està en el rang de 10 a 4.000 m3 

dia cada unitat. Són relativament fàcils de fer funcionar, i més com més petita sigui, i el 

paràmetre més restrictiu a l’hora de la seva instal·lació és el pretractament de l’aigua per 

evitar l’embrutiment de les membranes. També requereixen d’una font fiable d’electricitat. 

El millors avantatges de les plantes d’osmosi inversa són el disseny simple, la gran 

competència entre els proveïdors, que fa que els preus de les peces siguin equilibrats i justos i 

l’eliminació de substàncies tant iòniques com no iòniques. El pitjor desavantatge és la 

sensibilitat de les membranes a l’embrutiment, així com la necessitat d’una disposició constant 

de productes químics per al tractament de l’aigua. 
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Una diferència important respecte l’electrodiàlisi és que l’osmosi inversa ot tractar aigua de 

salinitat inferior a 500 mg/l amb un grau molt fort de reducció de la seva mineralització i un 

consum molt petit d’energia. 

Tractament químic 

Finalment, l’intercanvi iònic mitjançant resines és un mètode força utilitzat per eliminar grans 

quantitats de sulfats de l’aigua. És un procés una espècie química és substituïda per una altra. 

Els ions sulfat presents a l’aigua s’intercanvien amb altres ions, generalment clorurs, que són 

aportats per la resina. Quan la resina se satura de sulfats ha de ser regenerada amb una 

solució salina. 

El cost de primera instal·lació és molt menor al dels mètodes comentats anteriorment. En 

canvi, els costos d’explotació són majors degut a la constant necessitat de producte de 

tractament. 

Les resines d’intercanvi iònic estan incloses a la llista positiva d’additius i coadjuvants del BOE 

número 226 (20 setembre de 1990) no obstant, hi ha països de la UE que no en permeten el 

seu ús en aigües potables. 
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Mètodes tèrmics 
MSF Alt Alt Alt Alt Baix No Sí 

MED Alt Alt Alt Alt Baix No Sí 

Mètodes de 
membrana 

OI Mitjà Baix Baix Mitjà Mitjà Sí Sí 

EDI Alt Mitjà Alt Mitjà Alt No Sí 

Tractament químic RIO Baix Alt Baix Alt Baix Si No 

Taula 2.Mètodes de tractament. 

Entre els mètodes analitzats els més adients són l’osmosi inversa i les resines d’intercanvi 

iònic. Tanmateix, tenint en compte que l’ús de les resines d’intercanvi iònic no està 

generalitzat i hi ha països en els que no està permesa la seva utilització per a l’eliminació de 

sulfats en aigües per a abastament humà, el tractament escollit és el de l’osmosi inversa. 

3.1.2. Alternativa 2: Nova captació amb motor elèctric 

L’alternativa 2 planteja la construcció d’un nou pou per obtenir les aigües d’un aqüífer amb un 

recurs directament amb la qualitat desitjada.  

Es tractaria d’una alternativa de més envergadura que la solució anterior ja els aqüífers que 

compleixen aquestes restriccions de qualitat es troben a certa distància del dipòsit regulador. 
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Conseqüentment, s’hauran de construir conduccions entre el nou pou i el dipòsit i l’impacte 

durant el desenvolupament de les obres seria major. 

En aquest cas, es proposa que l’alimentació del motor de la bomba de succió estigui alimentat 

per la xarxa elèctrica del municipi. 

3.1.3. Alternativa 3: Nova captació amb motor de combustió 

L’alternativa 3 és el mateix tipus de solució que l’alternativa 2 en el sentit que també planteja 

la construcció d’un nou pou per obtenir les aigües d’un aqüífer amb un recurs directament de 

qualitat.  

No obstant, en aquest cas es planteja que el motor que ha d’accionar el sistema de 

bombament no estigui connectat al la xarxa elèctrica sinó que estigui alimentat amb 

combustible. 

3.1.4. Alternativa 4: Nova captació amb motor d’alimentació solar 

L’alternativa 4 també planteja una nova captació per obtenir un recurs de millor qualitat que 

l’actual però utilitzant un motor alimentat per energia solar. 

3.1.5. Alternativa 0: No actuar 

La solució zero consisteix en no realitzar cap tipus d’actuació i per tant deixar les coses tal i 

com estan actualment. 

L’avantatge d’aquesta alternativa és que no existeixen costos de construcció, d’explotació ni 

de manteniment de cap nova infraestructura però es continuarà abastant el municipi de 

Tivissa amb una aigua amb un alt contingut de sulfats que segons el Reial Decret 140/2003 el 

valor guia fixat per aquesta espècie química és de 250 mg/l. 

3.2. Avaluació de costos de construcció 

Per poder triar entre les diferents opcions, cal conèixer els costos de cadascuna d’elles. Per 

això s’han calculat uns pressupostos comparatius aproximats en base a la longitud de 

col·lectors, les plantes de tractament i els pous a construir. Els preus no estan actualitzats a 

data 2012 perquè només són utilitzats de forma comparativa. 

Descripció Preu (€) Unitats Amidament Import (€) 

Central de tractament per OI  
(capacitat 400 m3/dia) 

1.000.000 u 1 1.000.000 

Col·lectors 75 m 100 7.500 

      TOTAL  ≈ 1.007.500  
Taula 3.Pressupost bàsic i aproximat de construcció de l’Alternativa 1. 

Descripció Preu (€) Unitats Amidament Import (€) 

Excavació pou 1.500 m 300 450.000 

Sistema de bombament 200.000 u 1 200.000 
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Col·lectors 75 m 1.500 112.500 

Valvuleria i pous de registre 1.500 u 7 11.500 
Instal·lació elèctrica  

(xarxa existent propera) 
25.000 u 1 25.000 

      TOTAL  ≈ 798.750 
Taula 4.Pressupost bàsic i aproximat de construcció de l’Alternativa 2. 

Descripció Preu (€) Unitats Amidament Import (€) 

Excavació pou 1.500 m 300 450.000 

Sistema de bombament 200.000 u 1 200.000 

Col·lectors 75 m 1.500 112.500 

Valvuleria i pous de registre 1.500 u 7 11.500 

Instal·lació dipòsit combustible 2.000 u 1 2.000 

      TOTAL  ≈ 775.750 
Taula 5.Pressupost bàsic i aproximat de construcció de l’Alternativa 3. 

Descripció Preu (€) Unitats Amidament Import (€) 

Excavació pou 1.500 m 300 450.000 

Sistema de bombament 200.000 u 1 200.000 

Col·lectors 75 m 1.500 112.500 

Valvuleria i pous de registre 1.500 u 7 11.500 
Estació fotovoltaica  
(potència  100 kW) 

500.000 u 1 500.000 

      TOTAL  ≈ 1.273.750 
Taula 6.Pressupost bàsic i aproximat de construcció de l’Alternativa 4. 

Els resultats anterior es resumeixen a la següent taula: 

Alternativa Descripció 
Cost estimat de 
construcció (€) 

Alternativa 1 Tractament OI 1.007.500 € 

Alternativa 2 Nou pou amb motor elèctric 798.750 € 

Alternativa 3 Nou pou amb motor de combustió 775.750 € 

Alternativa 4 Nou pou amb motor solar 1.273.750 € 

Alternativa 0 Solució zero 0 € 
Taula 7.Resum de costos aproximats de les diferents alternatives. 

Els pressupostos anteriors no tenen en compte els costos d’explotació.  

3.3. Anàlisi final 

Finalment, un cop estudiades totes les opcions s’ha optat per elegir l’alternativa 2 pels 

següents motius: 

 L’alternativa 1 és una de les més cares i comporta uns costos d’explotació cars en 

comparació amb altres alternatives. 

 L’alternativa 3 encareix molt l’explotació degut a l’actual alt preu del carburant (font 

energètica de la bomba). Addicionalment, no es preveu que el preu d’aquest tipus 

d’energia baixi i per tant, aquesta alternativa sembla no ser viable tampoc en escenaris 
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futurs. Aquest tipus d’alternatives només són viables quan es tracta d’un punt aïllat i 

llunyà de la xarxa elèctrica. 

 L’alternativa 4 és la que presenta el cost de construcció més elevat. Així mateix, 

aquesta alternativa és poc robusta ja que el subministrament depèn de les hores 

d’insolació i la climatologia de l’àmbit. Tot i que tenen sentit en alguns àmbits 

d’aplicació, no s’utilitzen sistemes solars per a l’abastament d’aigua potable. 

 L’alternativa 2 és la escollida i no només és una de les més econòmiques de construir, 

sinó que a més és la més senzilla i econòmica de mantenir per darrera de l’alternativa 

4. 

 L’alternativa 0 es descarta per la necessitat de millorar la qualitat de les aigües 

d’abastament del nucli de Tivissa. 

4. TIPUS DE BOMBAMENT 

A continuació s’estudia quin és el millor sistema de bombament d’aigua des d’un pou profund. 

4.1. Alternatives de bomba 

Una bomba hidràulica és una màquina que transforma una energia mecànica, de rotació, en 

energia potencial. Elevant, així, l’altura manomètrica de l’aigua en aquell punt. 

La bomba, consumeix energia elèctrica subministrada per la xarxa. En algunes ocasions, com 

que la potència requerida és elevada o davant la impossibilitat de connectar-la a una xarxa de 

MT o BT, s’ha de construir una estació transformadora per les bombes. 

Una bomba té un rotor connectat a un discs que al girar donen l’energia a l’aigua. La bomba té 

dos conductes, el d’aspiració i el d’expulsió. Les bombes poden succionar l’aigua fins a una 

certa pressió, tot i que el cas ideal és que treballin en càrrega, és a dir que l’aigua entri a la 

bomba amb una pressió superior a d’atmosfèrica. Per aquest motiu, a moltes estacions de 

bombament, es dissenya un petit dipòsit o cambra d’aspiració d’on les bombes aspiraran 

l’aigua. Aquesta cambra trenca la càrrega, assegura una pressió mínima a les bombes i controla 

el flux d’aigua per alimentar les bombes. 

A la bibliografia consultada s’han trobat diversos tipus de bombes hidràuliques d’entre les que 

considerem: 

a) Bombes d’eix horitzontal: Són equips que tenen l’eix de transmissió de la bomba en 

forma horitzontal. Tenen l’avantatja de poder ser instal·lades en un lloc diferent de la 

font d’abastament, la qual cosa permet ubicar-les en llocs secs, protegits 

d’inundacions, ventilats, de fàcil accés, etc. 
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Aquest tipus de bomba es pot utilitzar en cisternes, fonts superficials i embassaments. 

Per la seva facilitat d’operació i manteniment és apropiat pel medi rural i el seu baix 

cost d’operació i manteniment és un avantatge addicional. 

El major desavantatge que presenta aquest tipus de bomba és la limitació en la 

càrrega de succió ja que el valor màxim teòric al que pot arribar és el de la pressió 

atmosfèrica del lloc (10,33 m a l’alçada del mar), no obstant, quan l’altura de succió és 

de 7 metres aquestes bombes ja mostren deficiències de funcionament. 

b) Bombes d’eix vertical no submergibles: Són equips que tenen l’eix de transmissió de 

la bomba en forma vertical sobre el qual es recolza un determinat nombre d’impulsors 

que eleven l’aigua per etapes. Han d’ubicar-se directament sobre el punt de captació, 

per la qual cosa es limita el seu ús a captacions profundes. 

Aquestes bombes es construeixen de diàmetres petites a fi de que puguin ser 

introduïdes a les perforacions dels pous, els quals exigeixen diàmetres petits per raons 

de cost. 

L’avantatge principal d’aquests equips és la seva versatilitat i capacitat per treballar en 

un ampli rang de velocitats. Entre els seus desavantatges es troba que són molt 

sorolloses i l’estricta verticalitat que exigeixen als pous per a la seva instal·lació. 

Els costos d’instal·lació d’aquest tipus de bombes són menors als demandats per la 

instal·lació d’una bomba d’eix horitzontal; no obstant, l’operació i el manteniment 

exigeixen especial atenció i majors costos. 

c) Bombes submergibles: Són equips que tenen la bomba i el motor acoblats de forma 

compacta, de manera que ambdós funcionen submergits en el punt de captació. 

S’utilitzen de forma gairebé exclusiva a pous molt profunds, en els que presenten 

avantatges respecte a l’ús de bombes d’eix vertical. 

Aquestes bombes tenen el desavantatge de tenir eficiències relativament baixes, per la 

qual cosa inclús quan el seu cost pot ser relativament baix, el cost d’operació és elevat 

pel seu alt consum d’energia. 

Una altre desavantatge és que al estar el motor i la bomba submergits, és difícil arribar 

fins a ells un cop instal·lats. És a dir, la unitat no és susceptible de rebre manteniment 

sense paralitzar el bombeig. 

4.2. Criteris de selecció de bomba 

Per a establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives possibles, resulta necessari 

la comparació de diferents aspectes. El procés es dividirà en dues etapes: una primera etapa 

basada en possibilitat d’aplicació en pous profunds, és a dir, es valorarà l’altura màxima de 

succió de cada bomba. En aquest procés es descartarà un tipus de bomba, i els restants se 
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sotmetran a un segon anàlisis basat en consideracions de seguretat, fiabilitat, funcionalitat, 

econòmiques, ambientals i d’afectacions socials: 

1. Superfície necessària 

2. Simplicitat de construcció i d’instal·lació 

a) Obra civil 

b) Equips 

3. Manteniment i explotació 

a) Simplicitat de funcionament 

b) Necessitat de personal 

c) Duració del control 

d) Freqüència del control 

4. Costos de construcció 

5. Costos d’explotació i manteniment 

a) Rendiments d’extracció 

b) Manteniment 

6. Impacte ambiental 

a) Molèstia per sorolls 

b) Integració amb l’entorn 

4.3. Preselecció d’alternatives 

Aquesta etapa de selecció es basa en descartar sistemes de bombament per no ésser viables al 

cas d’estudi. Cal verificar quins sistemes són aplicables al present projecte, que es proposa 

extraure aigua d’un aqüífer que es troba a més de 200 metres de profunditat. 

Tipus de bomba 
Profunditat de la captació (m) 

Superficial < 7 7 10 20 30 > 30 

Bomba d'eix horitzontal +++ ++ + 
    

Bomba d'eix vertical 
 

+++ +++ +++ +++ ++ + 

Bomba submergible + ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

(+): poc aplicable      (++): aplicable      (+++): molt aplicable 

Taula 8. Camp de profunditat d’aplicació de les diferents alternatives de bombeig 

Llavors, per motius de profunditat de la captació es pot descartar de la selecció inicial la 

bomba d’eix horitzontal. 

4.4. Matriu de selecció 

4.4.1. Introducció 

Aquesta segona etapa permetrà conèixer de forma raonada i justificada les solucions més 

vàlides. Es tracta d’escollir, d’una forma justificada, de les alternatives seleccionades en la 

primera etapa la més adequades pel bombament des d’un pou profund. 
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Els aspectes a considerar, per a cada alternativa, es valoren amb xifres ja siguin unitats de 

mesura (m2, euros/l, euros/hab·any, etc.) o apreciacions adimensionals (S: simple, MS: molt 

simple, C: complexa, P: poc, R: regular, etc.). Aquestes valoracions es traduiran en xifres 

numèriques entre 0 i 10, que tenen en compte les situacions extremes més desfavorables i 

favorables respectivament, per a cada un dels aspectes. 

Com a conclusió final, es calcula una matriu final de selecció (Taula 16.Matriu final de selecció.) 

on es resumeixen tots els aspectes considerats i les valoracions. A més, es donen diferents 

pesos parcials (a1, a2, ..., aN) a cada un dels efectes analitzats, segons les circumstàncies 

específiques del lloc d’estudi, el que condueix a un ordre raonat de les alternatives 

seleccionades. En ella s’obtindrà, per a les alternatives que resten de les 3 inicials, una 

valoració que té en compte tots els efectes contemplats. 
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On α és la ponderació i a és la puntuació que té cada alternativa. 

4.4.2. Aspectes de la matriu de selecció 

A continuació s’adjunten les matrius de selecció que avaluen cada sistema de bombament 

preseleccionat i li atorguen una nota segona cadascun dels aspectes a tenir en compte.  

Superfície necessària 

Els sistemes que requereixen una major superfície són les bombes d’eix horitzontal que ja 

s’han descartat mitjançant la preselecció inicial. D’entre els sistemes restants, la bomba 

submergible és la que necessita de menys espai en superfície doncs bomba i motor s’instal·len 

com un conjunt únic submergits a l’aigua mentre que la bomba d’eix vertical s’ha d’instal·lar 

alineada amb el pou però en sòl no saturat o en superfície. 

Alternatives 
Superfície 

Nota 
APRECIACIÓ NOTA PARCIAL 

Bomba d'eix vertical B 8 8 

Bomba submergible MB 10 10 

MA=Molt Alt A=Alt M=Mig B=Baix MB=Molt Baix 

Taula 9.Valoració segons necessitat de superfície 

Simplicitat de construcció i instal·lació 

Les bombes submergides són els que poden presentar una major complexitat en la fase 

d’instal·lació, doncs requereixen de la introducció a profunditat dels equips (tant la bomba 

com el motor van submergits). D’altra banda, les bombes d’eix vertical plantegen situacions 
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més complexes en el procés constructiu ja que exigeixen una gran verticalitat del pou per 

funcionar adequadament. 

La valoració d’aquest aspecte es troba a la taula següent.  

Alternatives 
Obra civil Instal·lació equips 

Nota 
APRECIACIÓ NOTA PARCIAL APRECIACIÓ NOTA PARCIAL 

Bomba d'eix vertical C 5 S 8 7 

Bomba submergible N 6 MC 3 5 

MS=Molt Senzil S=Senzill N=Normal C=Complex MC=Molt Complex 

Taula 10.Valoració segons simplicitat d’instal·lació i construcció. 

Explotació i manteniment 

Les bombes verticals instal·lades en pous profunds tenen gran flexibilitat per adaptar les 

condicions de bombeig a les característiques del pou, ja que presenten molts paràmetres que 

són susceptibles a ser ajustats. No obstant, aquests ajustos requereixen mà d’obra 

especialitzada.  

En canvi, les bombes submergibles estan disponibles amb poques velocitats i sense opció de 

ser variades. Els seus principals avantatges són que porten incorporats sistemes de control que 

en faciliten l’operació, requereixen una mínima freqüència de manteniment i poden operar 

molt de temps abans de requerir reparacions. Ara bé, la mà d’obra que pot manipular aquest 

tipus d’equips ha de ser qualificada. 

Per altra banda,  

La valoració d’aquest aspecte es troba a la taula següent:  

Alternatives 

Simplicitat 
funcionament 

Necessitat de 
personal 

Duració del 
control 

Freqüència del 
control Nota 

APR. 
NOTA 

PARCIAL 
APR. 

NOTA 
PARCIAL 

APR. 
NOTA 

PARCIAL 
APR. 

NOTA 
PARCIAL 

Bomba d'eix vertical S 8 B 8 M 6 M 6 7 

Bomba submergible MS 10 MB 10 MA 3 B 8 8 
MS=Molt Senzill S=Senzill N=Normal C=Complex MC=Molt Complex 

MA=Molt Alt A=Alt M=Mig B=Baix MB=Molt Baix 

Taula 11.Valoració segons explotació i manteniment. 

Costos construcció 

A grans profunditats, les bombes d’eix vertical no són recomanables perquè requereixen d’un 

eix de transmissió excessivament llarg, la qual cosa pot resultar molt costosa. Addicionalment, 

són molt exigents amb l’alineament vertical del pou. 

En contrast, les bombes submergibles poden ser instal·lats en pous relativament corbats o 

desalineats. A més a més, és preferible instal·lar-les en diàmetres petits perquè no exigeixen la 

condició de verticalitat perfecta del pou. Tanmateix, el cost inicial dels equips és elevat ja que 

requereixen de costosos i complicats elements de control. 
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Alternatives 
Construcció Equips 

Nota 
APRECIACIÓ 

NOTA 
PARCIAL 

APRECIACIÓ 
NOTA 

PARCIAL 

Bomba d'eix vertical MA 3 N 3 3 

Bomba submergible B 8 A 5 7 

MA=Molt Alt A=Alt M=Mig B=Baix MB=Molt Bai 

Taula 12.Valoració segons costos de construcció 

Costos de manteniment i explotació 

Els sistemes més costosos pel que fa a explotació i manteniment són els que treballen amb 

bombes submergibles. Això és degut a que en general, els sistemes submergibles tenen 

rendiments menors a les bombes d’eix vertical. Els primers tenen uns rendiments d’entre 30% 

i 60% mentre que els segons d’entre 50% i 70%. 

En el cas de les bombes submergibles cal tenir en compte que per al manteniment s’han 

d’extreure la bomba i el motor del pou i, conseqüentment, s’ha de paralitzar el servei. En 

comparació amb les bombes d’eix vertical requereix un major consum d’energia per volum 

d’aigua extreta. 

La valoració d’aquest aspecte es troba a la taula següent:  

Alternatives 
Rendiments Manteniment 

Nota 
APRECIACIÓ 

NOTA 
PARCIAL 

APRECIACIÓ 
NOTA 

PARCIAL 

Bomba d'eix vertical A 8 M 6 7 

Bomba submergible M 6 M 6 6 

MA=Molt Alt A=Alt M=Mig B=Baix MB=Molt Bai 

Taula 13. Valoració segons costos d’explotació i manteniment. 

Impacte ambiental 

El sistema que presenta la major integració ambiental és la bomba submergida. Això és degut 

principalment a que tant la bomba com el motor treballen submergits i, conseqüentment, 

s’aconsegueix aïllar el soroll durant l’operació. Altrament, tots dos sistemes impliquen poca 

invasió d’espai i presenten una bona integració amb l’entorn ja que es tracta d’un àmbit 

agrícola però relativament tecnificat. 

Alternatives 
Molèstia per soroll 

Integració amb 
l'entorn Nota 

APRECIACIÓ 
NOTA 

PARCIAL 
APRECIACIÓ 

NOTA 
PARCIAL 

Bomba d'eix vertical MA 3 N 6 5 

Bomba submergible MB 10 N 6 8 

MA=Molt Alt A=Alt M=Mig B=Baix MB=Molt Bai 

Taula 14. Valoració segons impacte ambiental. 
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4.4.3. Matriu final de selecció 

A l’apartat anterior s’ha realitzat un estudi de sis aspectes diferents per a cada sistema de 

bombament preseleccionat, i s’han assignat unes puntuacions que es recullen resumides a la 

taula següent: 
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Superfície necessària 8 10 

Simplicitat de construcció i instal·lació 7 5 

Explotació i manteniment 7 8 

Cost de construcció  3 7 

Cost d'explotació i manteniment 7 6 

Impacte ambiental  5 8 
Taula 15.Resum de puntuacions. 

Finalment només queda assignar un pes relatiu a cadascun dels sis aspectes estudiats (que en 

determini la importància relativa), que dependrà del projecte concret que estem estudiant: 

una nova captació a Tivissa que explotarà les aigües d’un aqüífer amb recurs de qualitat per 

abastir el nucli de població en qüestió. 

S’ha establert una puntuació total de 100, repartida de la següent manera: 

1. Superfície necessària 

La superfície en sí no és un problema per la seva disponibilitat sinó pel fet que els 

terrenys s’hauran d’expropiar (l’Ajuntament no té terrenys de la seva propietat en 

aquesta zona). Per això, la superfície necessària per a construir un sistema de 

tractament s’ha valorat com a un factor important: 15 punts sobre 100. 

2. Simplicitat de construcció 

Sempre és recomanable que qualsevol obra sigui el més simple possible. Ara bé, el fet 

que sigui complicada no és del tot rellevant en el nostre país, on es disposa de mà 

d’obra suficientment qualificada. Per aquesta raó, s’ha considerat la “simplicitat de la 

construcció i instal·lació” com un dels elements menys importants dins el nostre 

projecte, ja que es disposa de la tecnologia necessària per a realitzar l’obra. Així doncs, 

el pes que s’ha donat a aquest element és de 5 punts sobre 100. 

3. Explotació i manteniment 
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Aquest és un dels elements que s’ha considerat important per aquest projecte ja que 

la captació cal que tingui simplicitat de funcionament. Alhora interessa que el control 

in situ del sistema de tractament sigui el més reduït possible. 

El fet de donar-li tanta importància a aquest element ve donat pel fet de projectar-se 

en una població petita sense una gran capacitat de recursos econòmics ni humans. Així 

doncs, donada la importància de l’explotació i el manteniment de la planta s’ha donat 

un pes de 15 punts sobre 100. 

4. Costos de construcció 

Els costos de construcció són importants ja que els recursos disponibles actualment 

són escassos. Un dels objectius que ha d’assolir una captació és garantir la quantitat de 

l’aigua durant tota la seva vida útil i de la forma més econòmica possible, sempre i 

quan no signifiqui una sobreexplotació de l’aqüífer. El pes que donat a aquest element 

és de 20 punts sobre 100. 

 

5. Costos d’explotació i manteniment 

Aquest element s’ha considerat el més important. Es considera el rendiment com un 

element bàsic per optimitzar el consum energètic necessari per bombejar la quantitat 

d’aigua diària requerida. Això, evidentment repercutirà directament en els costos 

d’explotació. Per altra banda, sovint els costos de manteniment i explotació fan que els 

ajuntaments tinguin dificultats per fer un bon manteniment. 

Per aquesta raó és molt important fer un sistema de tractament en que els seus costos 

d’explotació i manteniment siguin baixos i fàcilment assumibles per a les poblacions 

servides. Així doncs, el pes donat a aquest element és de 30 punts sobre 100. 

6. Impacte ambiental 

L’impacte ambiental és un punt important a considerar, ja que tot i que la nova 

captació no es troba dins d’una zona protegida es tracta d’una zona dedicada a 

l’agricultura i en menor mesura el turisme, i per tant cal tenir molt en compte alguns 

aspectes com la integració paisatgística o els sorolls. El pes donat a aquest punt és de 

15 punts sobre 100. 

I la matriu de selecció final que resulta de totes aquestes consideracions és la següent: 
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Superfície necessària 5 10 15 

Simplicitat de construcció i instal·lació 5 5 5 

Explotació i manteniment 7 8 15 

Cost de construcció  2 7 20 

Cost d'explotació i manteniment 7 6 30 

Impacte ambiental  4 8 15 

TOTAL 605 735 100 

NOTA 4,9 7,4   
Taula 16.Matriu final de selecció. 

Així doncs, els sistema de bombament escollit per la nova captació de Tivissa és el de bomba 

submergida. 

4.5. Tecnologia disponible pel sistema de bombament escollit 

En aquest projecte es consideraran dos tipus de solucions diferents per a bombes 

submergibles en pous profunds: 

a) Bombes submergibles de perforació o de llapis: Es caracteritzen pel seu diàmetre exterior 

molt petit de manera que caben en pous molt estrets i s’instal·len solidàriament a la 

canonada d’impulsió. 

Com que la pressió no la poden aportar augmentant el diàmetre del rodet de la bomba, és 

necessari que l’aconsegueixin mitjançant nombrosos impulsors o turbines en sèrie. 

 

Figura 1. Exemples de bombes submergibles tipus llapis per a pous profunds. 
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Tal i com es veurà més endavant en els càlculs hidràulics, la pressió de la canonada dins el pou 

ixí, si s’opta per instal·lar aquest tipus de bomba, en cas d’avaria caldrà desmuntar el sistema 

bomba-canonada al complet per solucionar el problema. Aquest fet, pot posar en perill la 

continuïtat del subministrament d’aigua ja que aquest procés requereix un temps relativament 

elevat. 

En conseqüència, la millor opció en cas d’optar per bombes de perforació és instal·lar-ne dues 

unitats en paral·lel, de manera que en cas de fallada d’una d’elles, sempre n’hi hagi una altra 

de reserva. 

b) Bombes submergibles amb sistema d’acoblament automàtic a la canonada: Es 

caracteritzen per facilitar l’accés a la bomba en eventuals fallades. 

La bomba baixa fins a la seva posició del pou guiada per unes barres guia. Un cop allà es 

connecta automàticament al tub de descàrrega. Per altra banda, a l’elevar la bomba, es 

desconnecta automàticament del tub de descàrrega. 

Requereixen un pou de major diàmetre que els que necessiten les bombes llapis. 

 

Figura 2. Exemple del procés d’instal·lació d’una bomba submergible amb sistema d’acoblament automàtic. 

En aquest projecte, tal i com es justificarà en els annexos de càlculs hidràulics i de 

dimensionament estructural, la canonada d’impulsió dins el pou haurà de ser d’acer per tal de 

resistir les altes pressions a les que estarà sotmesa. Això condiciona significativament el seu 

manteniment: 

 Si la bomba s’instal·la solidària a la canonada d’acer, es podrà utilitzar una bomba tipus 

llapis i el pou podrà ser de diàmetre relativament petit. No obstant, en cas de fallada de 

la bomba s’haurà de desmantellar per complet el sistema bomba-canonada. Per tant, 

amb una canonada d’acer d’uns 240 metres de longitud (profunditat d’instal·lació de la 

bomba) es tractarà d’una tasca complicada (requereix maquinària i ma d’obra 
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especialitzats) i de durada considerable que podria posar en perill l’abastament durant 

aquest procés. 

 En canvi, si s’escull una bomba amb acoblament automàtic, certament s’haurà de construir 

un pou de major diàmetre però en cas de fallada es podrà recuperar la bomba sense 

necessitat de desmantellar la canonada. 

4.6. Conclusió 

Un dels objectius prioritaris d’aquest projecte és dissenyar un sistema d’abastament robust i 

que no suposi uns costos de manteniment elevats; ja s’ha comentat a l’apartat 4.4.3 que es 

tracta que aquests costos siguin assumits totalment pel consistori del municipi i, a poder ser, 

pels propis tècnics municipals. 

Amb aquesta premissa, la millor opció pel cas de Tivissa doncs, seria la instal·lació d’una 

bomba submergible amb acoblament automàtic a la canonada d’impulsió. No obstant, l’elecció 

d’aquest tipus de solució està condicionada a la disponibilitat de la mateixa per les condicions 

d’aquest projecte.  

Per tant, com que no s’ha trobat cap bomba al mercat amb acoblament automàtic capaç de 

treballar a 250 metres de profunditat, s’ha decidit treballar amb dues bombes de perforació 

en paral·lel per tal de garantir la continuïtat de l’abastament. 

5. SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ 

Aquest apartat té per objectiu definir les possibles alternatives de situació del nou pou de 

captació d’aigua per a l’abastament del nucli de Tivissa. 

És recomanable que la situació de la captació permeti obtenir el recurs amb una profunditat de 

pou mínima , així com que optimitzi la longitud de col·lectors fins al dipòsit regulador. 

5.1. Criteris de selecció de la ubicació de la nova captació 

Per a trobar la ubicació definitiva del pou s’han tingut en compte els següents criteris: 

a) Distàncies mínimes a d’altres infraestructures i usos incompatibles. 

b) Geològics-Hidrogeològics. 

c) Hidroquímics. 

d) Reserves i recursos. 

e) Transmissivitat. 
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f) Sobreexplotació. 

g) Existència de potencials focus de contaminació. 

h) Accessibilitat. 

i) Impacte ambiental. 

j) Compatibilitat amb el planejament. 

k) Característiques de la perforació i connectivitat amb el dipòsit regulador 

5.2. Alternatives d’ubicació de la nova captació 

Tenint en compte els criteris de selecció exposats a l’apartat 5.1 s’ha optat per les dues àrees 

següents per a la localització del nou pou. La zona A és coneguda com el Cerveral i la zona B 

com Lo Pou de la Neu. 

 

Figura 3. Possibles ubicacions. 

Els punts a analitzar com a alternatives per a l’emplaçament del pou es concretaran en el 

següent punt. 
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5.3. Anàlisi comparatiu 

Amb la finalitat d’escollir entre les opcions disponibles la més adequada per a la instal·lació del 

pou s’estudia mitjançant un anàlisi que tindrà en compte cadascun dels elements definits 

anteriorment. 

5.3.1. Distàncies mínimes a d’altres infraestructures i usos incompatibles. 

Com a possibilitats de captació tant el la zona del Cerveral (zona A) com a la zona de Lo Pou de 

la Neu (zona B). s’han tingut en compte aquells terrenys que compleix amb la distància mínima 

altres pous existents i també a qualsevol de les carreteres de la zona.  

Per la distància mínima a les carreteres s’han agafat 25 metres respecte a l’aresta exterior de 

la calçada que correspon a la línia d’edificació definida al Reglament R.D. 1812/1994, de 2 de 

setembre (veure següent figura). 

 

Figura 4.Límit de les zones de domini, servitud, afecció i d’edificació a les carreteres de la xarxa de l’estat (Lley 

25/1988 de 29 de juliol, de carreteres), (Reglament R.D. 1812/1994, de 2 de setembre) 

Pel que fa als pous s’ha agafat la distància mínima de 100 metres que fixa l’article 87.2 del Real 

Decret 849/86, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic que 

desenvolupa els títols Preliminar, I, IV, V, VI, i VII de la Llei 29/85, de 2 d’agost, d’Aigües: “Quan 

l'extracció de les aigües sigui realitzada mitjançant l'obertura de pous, les distàncies mínimes 

entre aquests o entre pous i la deu, seran les que assenyali el Pla Hidrològic de conca i, si no, 

per a cabals inferiors a 0,15 litres / segon , la de deu metres en sòl urbà, de vint metres en sòl 

no urbanitzable, i de cent metres en cas de cabals superiors a l'esmentat. Iguals distàncies 

s'han de guardar, com a mínim, entre els pous d'un predi i els estanys o sèquies no 

impermeabilitzats dels predis veïns”. 

Amb la distància mínima de 100 m al pou existent més proper (núm. 5 en relació de pous a 

l’annex hidrogeològic) i situació a més de 25 m de la carretera TV-3031 i C-44 (distància per al 

límit d’edificacions) s’obtenen els terrenys disponibles de la figura següent on també hi ha la 

proposta de punts per a la ubicació del nou pou. 
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Figura 5. Alternatives de localització de pou tenien en compte les distàncies mínimes a altres infraestructures i 

pous. 

Els punts proposats després de tenir en compte aquests primers condicionants són: 

Pou Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

1 309.819 4.546.738 275 
2 309.776 4.546.672 270 
3 309.769 4.546.587 271 
4 309.833 4.546.559 280 
5 310.319 4.546.463 327 
6 310.468 4.546.459 307 

Taula 17. Coordenades UTM dels punts proposats per a la localització del nou pou (Datum: ED50). 

5.3.2. Característiques geològiques i hidrogeològiques 

Per determinar el punt per a una nova captació s’ha dut a terme un estudi hidrogeològic de la 

zona. L’estudi analitza la geologia de la zona, les aigües superficials i profundes, les estructures 

de les serralades. Així mateix, també s’han documentat els punts d’aigua de la zona per 

corroborar els estudis d’estructures geològiques. 

A continuació se sintetitzen les principals característiques d’aquesta tipologia observades en 

les zones A i B. 
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Figura 6.Localització dels talls estratigràfics en l’àmbit d’estudi. 

Al sector estudiat les formacions geològiques amb una capacitat per emmagatzemar i 

transmetre aigua per abastir són: 

c) Les calcàries i dolomies del Triàsic Muschelkalck Superior (Tm3). 

d) El conjunt format per les dolomies del Triàsic Superior (Trd) + les calcàries, dolomies i 

bretxes dolomítiques del Juràssic Inferior Lias (JLb i JLc). 

Aquestes litologies constitueixen aqüífers per fracturació i carstificació, el qual està 

especialment desenvolupat en els materials dolomítics. A les figures següents es pot veure 

aquesta disposició. 

Llegenda per als perfils geològics: 

TRIÀSIC  Bundstandstein. Conglomerats, gresos i argiles JURÀSSIC  Formació “Cortes de Tajuña”. Conglomerats/bretxes dolomítiques 

  Muschelkalk (M1). Calcàries i dolomies   Formació “Cuevas Labradas”. Calcàries i dolomies taulejades 

  Muschelkalk (M2).Argiles i guixos   Formació “Sant Blai”. Calcàries, margocalcàries i calcarenites  

  Muschelkalk (M3). Calcàries i dolomies   Formació “la Tossa”. Calcàries micrítiques 

  Keuper. Argiles i guixos.   Formació “ les Talaies”. Dolomies bretxoides i massives 

  Formació Omón. Dolomies    

   TERCIARI  Conglomerats i lutites 

  PLIOCÈ-QUATERNARI  Materials col·luvials i al·luvials 

 



ANNEX 8. SELECCIÓ D’ALTERNATIVES                                                                   Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 23 

 
 

  

 

 

 

El nivell freàtic s’ha estimat a partir de la informació proporcionada pels pous propers i de 

sondejos de projectes propers a l’àmbit d’estudi. 

Pel que fa a la construcció del pou, l’estudi hidrogeològic estima que hi haurà una capa de 

sorres silíciques fines, conegudes com d’Utrilles, presents a molts sondejos de la zona després 

del primer paquet d’argiles. Constructivament implica la necessitat de perforar tot el pou a un 

diàmetre major, que no es pugui reduir per què cal farcir amb graves i altres elements filtrants 

l’espai entre perforació i encanonat de pou, així com deixar una cànula per la qual reposar els 

elements filtrants a mesura que es vagin assentant. Si no es preveu aquesta opció i es constata 

Zona 
saturada 
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la presència de sorres silíciques al sondeig d’investigació, aquestes podrien passar a l’interior 

del pou i fer malbé l’equip de bombament. Així, aquest procediment s’haurà de tenir en 

compte en la construcció del pou per evitar aquesta eventualitat. 

5.3.3. Hidroquímica 

Atenent a un dels objectius del present estudi, que ha estat localitzar aigua subterrània amb 

baixos continguts en Sulfats, l’aqüífer Muschelkalk Superior (Tm3) s’ha de descartar donat els 

alts continguts en SO4
=, que arriben a duplicar els màxims admissibles (Reial Decret 140/2003 

“Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum humà”). 

Atenent al RD 140/2003, i segons l’analítica disponible del pou nº5 l’inventari, les aigües de 

l’aqüífer Triàsic Superior (Trd) + Juràssic Inferior Lias (Jlb i Jlc) compleixen amb els 

requeriments en tots els paràmetres (vegeu Annex 5 Hidrogeologia). L’analítica és molt 

complerta i s’observa que l’aigua està lliure de contaminants i de bacteris no desitjables. 

Una vegada descartat l’aqüífer Muschelkalk Superior (Tm3) per no acomplir amb el principal 

objectiu d’aquest estudi, s’ha contemplat només la valoració de l’aqüífer del Triàsic Superior 

(Trd) + Juràssic Inferior Lias (JLb i JLc), pel qual a partir d’aquest apartat només es farà 

referència a quest aqüífer. 

Les zones de captació proposats estan separats del nucli de Tivissa per la C-44 ja que no hi ha 

possibilitats d’accedir a l’aqüífer en qüestió a la banda de la població. 

5.3.4. Reserves i recursos 

S’han analitzat les dades de climatologia per determinar la capacitat de recàrrega dels aqüífers 

i la possibilitat d’extreure els recursos demandats d’una manera renovable. Paral·lelament, el 

cabal d’extracció s’estima orientativament en funció dels pous de l’entorn i altres 

consideracions geològiques. 

Els recursos renovables d’aigua s’han calculat aplicant les següents variables: 

 Superfície d’aflorament d’uns 7 Km2 (veure figura següent). 

 Coeficient d’infiltració útil del 4% (segons els informes Masses d’Aigua realitzats per 

l’ACA). 

 Pluviositat mitjana anual d’uns 600-700 mm (veure Annex 5 Hidrogeolgia). 
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Figura 7.Superfície de recàrrega de l’aqüífer Triàsic Superior + Juràssic Inferior. 

S’obtenen uns recursos renovables anuals de l’ordre de 165.000-195.000 m3, el que està per 

sobre dels 126.000 m3/any de demanda prevista a l’any 2025 pel PABCAT, i per tat, es podria 

valorar, en primera instància, que l’aqüífer podria garantir les necessitats de d’aigua de Tivissa 

sense haver-ne d’explotar les reserves d’aquest (nota: es desconeix l’extracció que actualment 

es realitza mitjançant els pous, la qual s’hauria d’afegir a les necessitats de Tivissa per veure si 

els recursos renovables anuals són suficients). 

En qualsevol cas, amb un sol pou construït igual que el nº5 es podria garantir el cabal 

corresponent a les necessitats punta de la població de Tivissa en època de màxima demanda, 

que s’estima en Q =435 m3/dia pel 2025 (Pla d’abastament i distribució d’aigua en alta al 

Municipi de Tivissa 2003). 

No obstant, per determinar que efectivament en el punt proposat per a la captació de la 

perforació en brollarà aigua, el cabal màxim d’extracció i la qualitat de la mateixa, abans de la 

construcció del pou és convenient fer un sondeig d’investigació, un estudi d’aforament i una 

analítica completa d’una mostra de l’aigua extreta. D’aquesta manera podrà dissenyar-se el 

pou i saber si pot assolir la demanda prevista, tant en quantitat com en qualitat. Cal tenir en 

compte però, que aquest projecte té una finalitat estrictament acadèmica i per manca de 

pressupost es redacta sense fer els sondejos d’investigació i els aforaments corresponents. 
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5.3.5. Transmissivitat 

La transmissivitat és un paràmetre hidràulic fonamental, doncs condiciona la quantitat d’aigua 

que un aqüífer pot proporcionar per cada metre de descens produït, permet determinar si el 

cabal desitjat podrà esser extret d’un sòl pou, i també determinar els metres d’elevació que 

seran necessaris per proporcionar el cabal desitjat a boca de pou. 

Les dades obtingudes per INYPSA, citades a l’informe del “Ministerio de Industria Energia – 

Informe hidrogeológico para el abastecimiento de Ascó 1984-1985”, indiquen que la 

Transmissivitat de l’aqüífer Triàsic Superior (Trd) + Juràssic Inferior Lias (JLb i JLc) és de l’ordre 

de 1000 m2/dia a la zona on es localitzen els pous Barber 1 i 2 d’abastament a Ascó. 

Malgrat això, aquest pous estan molt allunyats de la zona estudiada (molts Km) i a més amb 

una permeabilitat probablement molt desenvolupada per la proximitat a la zona de descàrrega 

de l’aqüífer (riu Ebre) a la zona en què s’ubiquen, pel que no es pot aventurar que la 

permeabilitat sigui la mateixa a la zona de Tivissa. 

De les dades disponibles dels pous inventariats en les proximitats de Tivissa destaquen les 

dades del pou nº5, que indiquen que el nivell piezomètric està a uns 126 metres de fondària la 

bomba està localitzada a 250 metres de fondària i el seu cabal nominal és de 20 m3/h. 

Aplicant la formulació simplificada de Thiem, 

d

QT


100
 

T= transmissivitat (m2/dia) 

Q= cabal de bombament (litres/segon) 

d= descens provocat en el pou de bombament (m) 

Es pot calcular la transmissivitat per a les dades del pou nº5. S’obté una transmissivitat d’uns 

4,5 m2/dia per un descens total del nivell i 20 l/s de cabal d’extracció. Transmissivitat que és 

molt diferent a la calculada pels pous Barber d’abastament a Ascó, i que molt probablement 

està indicant que a l’hora de realitzar els càlculs pel pou nº5 s’han estat molt del costat de la 

seguretat, i amb tota probabilitat la realitat sigui molt més favorable. 

5.3.6. Sobreexplotació 

A la zona estudiada s’han localitzat només dos pous que exploten l’aqüífer. El pou nº3 i el pou 

nº5 ambdós amb ús agrícola, malgrat que es desconeix el cabal anual que extreuen. 

No es pot valorar que la suma d’extraccions d’aquests dos pous i el nou pou a construir per 

l’abastament de Tivissa extreguin en conjunt més aigua que els recursos renovables anuals, 

però per les superfícies a regar, a priori, s’ha de considerar que l’aqüífer no estarà 

sobreexplotat una vegada s’extregui aigua també per abastament. 
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5.3.7. Potencials focus de contaminació 

A la zona estudiada no hi són presents potencials focus de contaminació de les aigües de 

l’aqüífer. Tan sols s’ha de tenir present que és una zona amb oliveres, avellaners i cirerers, 

però a l’analítica d’aigua subterrània del pou nº5 no s’observen indicis de contaminants 

derivats dels tractaments que es puguin haver realitzat a aquests arbres; i també hi ha una 

estació de servei i vàries granges, que per la seva ubicació geològica, no es poden constituir en 

focus de contaminació de l’aqüífer. 

Malgrat això, no es pot descartar que a futur en les proximitats del pou es pogués implantar 

alguna granja o industria que es constituís en focus contaminant. 

5.3.8. Accessibilitat 

Per accedir a la captació, tant en fase constructiva com en l’explotació, les dues zones 

analitzades presenten característiques diferents. 

Per una banda, a la zona A només seria necessari realitzar un petit accés des de la carretera 

TV-3031 fins la nova captació. 

En canvi, a la zona B seria necessari adequar i ampliar un dels camins que hi donen accés o 

construir un accés provisional a través dels camps de conreu. 

5.3.9. Impacte ambiental 

Les dues zones es troben en terrenys emprats per al cultiu principalment . La construcció del 

pou en les dues zones comporten uns moviments de terra que suposen un impacte ambiental 

lleu només vinculat a la construcció de la petita edificació destinada als equips d’electrificació i 

control.  

Quant al col·lector que permet transportar l’aigua fins al dipòsit de regulació, l’impacte es 

limita a aquest efecte que té la seva construcció. Una vegada construïda l’obra lineal, no hi ha 

impactes addicionals, ja que l’obra queda sota terra. 

5.3.10. Compatibilitat amb el planejament 

Com es pot observar al plànol del planejament urbanístic municipal de Tivissa, les dues zones 

es troben en sòl no urbanitzable. 
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Figura 8. Planejament urbanístic de Tivissa. Font: Mapa Urbanístic de Catalunya. 

Per altra banda les dues zones es troben en sòl de protecció preventiva i allunyats de zones 

PEIN o Xarxa Natura 2000 segons el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre. 

A 

B 
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Figura 9. Plànol d’ordenació de la Ribera d’Ebre. Font: Pla Territorial de les Terres de l’Ebre. 

S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament 

urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla 

considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que, mitjançant el 

planejament d’ordenació urbanística municipal i en el marc de les estratègies que el Pla 

estableix per a cada assentament, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions 

d’activitats o instal·lacions de valor estratègic general i d’especial interès per al territori. 

Per tant, des d’un punt de vista d’ordenament urbanístic, previs tràmits pertinents, és viable la 

construcció de la nova captació en qualsevol dels terrenys valorats. 

5.3.11. Característiques de la perforació i connectivitat amb el dipòsit regulador 

A partir de les coordenades UTM dels punts de localització del nou pou considerats al punt 

5.3.1 s’han calculat: 

 La profunditat de perforació de la captació, tenint en compte la profunditat a la que 

es troba l’aqüífer (consultar apartat 5.3.2. Característiques hidrològiques i 

hidrogeològiques). 

 El tram de cobertora impermeable; és a dir, la potència de la capa d’argiles i guixos del 

Muschelkalk que se situen immediatament a sobre de les capes permeables que 

conformen l’aqüífer objecte d’estudi (dolomies del Triàsic Superior i calcàries, 

dolomies i bretxes dolomítiques del Juràssic Inferior Lias. 

 L’alçada geomètrica del sistema de bombament, com a diferència de cotes entre la 

cota on es pot instal·lar la bomba i el dipòsit regulador tenint en compte que la cota 

d’aquest últim és 341 msnm. 

 La distància al dipòsit regulador, considerant la distància planimètrica des del punt 

analitzat fins al dipòsit regulador seguint les principals vies (carreteres i carrers) tant 

que uneixen ambdós punts. 

A 
B 
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 El nombre de creuaments soterrats de carreteres comptabilitza aquells punts en els 

que la conducció que uneix el pou amb el dipòsit de regulació creua amb una carretera 

i, per tant, no es podrà fer mitjançant rasa.  

El càlcul d’aquests aspectes es resumeix a la taula següent: 

Pou 

Coordenada 
Z 

(m) 

Profunditat 
perforació 

(m) 

Cobertora 
impermeable 

(m) 

Cota 
dipòsit – 
Cota pou 

(m) 

Distància a 
dipòsit (m) 

Creuament 
carreteres 

(Nº) 

1 279 365 60 66 1.280 1 
2 270 365 70 75 1.230 2 
3 271 365 90 74 1.210 2 
4 276 375 110 69 1.140 1 
5 327 390 140 22 1.240 2 
6 307 385 130 42 1.240 1 

Taula 18. Síntesi de característiques de la perforació i connectivitat amb el dipòsit. 

Per tal de saber quins són els emplaçaments analitzats més adequats s’ha elaborat un petit 

anàlisi multicriteri exclusivament dels aspectes recollits a la taula anterior (per definició 

d’anàlisi multicirteri veure apartat 4.4.1).  

Els resultats obtinguts, tenint en compte que un pes parcial més elevat dels aspectes 

Profunditat de perforació i Distància al dipòsit regulador són: 

 Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 Punt 5 Punt 6 PES 

Profunditat perforació 10 10 10 7 3 5 25 
Cobertora impermeable 10 9 7 5 2 3 15 
Cota dipòsit – Cota pou 4 3 3 3 10 6 20 

Distància a dipòsit 1 3 4 10 2 2 25 
Creuament carreteres 8 5 5 8 5 8 15 

TOTAL 619 576 592 679 434 457 100 

NOTA 6 6 6 7 4 5  
Taula 19.Matriu de selecció dels aspectes relacionats amb la profunditat de la perforació i la distància al dipòsit. 

Evidentment, la Coordenada Z no es té en compte a l’anàlisi multicriteri ja que aquest aspecte 

queda reflexat en l’alçada geomètrica i la profunditat de perforació. 

5.3.12. Resultats de l’anàlisi comparatiu 

Fins a ara ja s’han comentat aquells conceptes considerats importants per a escollir la millor 

ubicació de la captació. A continuació, s’ha establert un pes a cadascun dels conceptes descrits 

per a les sis possibles localitzacions. 

Com que el nombre de criteris diferenciats entre les alternatives és reduït, s’ha considerat més 

adequat realitzar una anàlisi comparativa utilitzant uns rangs de puntuació molt compactes 

(només 2-3 possibilitats) i puntuació adimensional: Alta, Mitjana i Baixa o Apte i No apte. La 

puntuació Alta o Apte significa que la ubicació proposada és positiva pel que fa al concepte 
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valorat. La puntuació Mitja indica que l’alternativa no és del tot òptima pel que fa a aquest 

criteri a avaluar. Finalment, la puntuació és Baixa o No apte quan la localització proposada és 

negativa per a aquest concepte tractat. 

La taula següent recull l’anàlisi comparativa realitzat. A la primera columna es descriuen els 

conceptes i en les altres columnes es puntua cada criteri segons l’alternativa. 

Concepte 
Alternativa nº 

1 2 3 4 5 6 

Distàncies mínimes Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Geològics-Hidrogeològics Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Hidroquímic Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Reserves i recursos Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Transmissivitat Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Sobreexplotació Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Potencials focus de contaminació Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Accessibilitat Alta Alta Alta Alta Mitjana Mitjana 

Impacte ambiental Baix Baix Baix Baix Mitjà Mitjà 

Compatibilitat amb el planejament Apte Apte Apte Apte Apte Apte 

Perforació i connectivitat Mitjana Mitjana Mitjana Alta Baixa Baixa 

Taula 20.Anàlisi comparativa per a l’elecció de la ubicació del pou. 

5.4. Conclusió 

De l’anàlisi comparativa realitzat, resulta que la ubicació de la planta de tractament al punt 4 

és la que proporciona un resultat més positiu 
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1. INTRODUCCIÓ 

Una vegada escollides les alternatives, el següent pas és dimensionar el projecte. Aquest 

procés farà des de dos punts de vista: l'hidràulic, i el tipològic i estructural. 

En el present annex, es dimensionarà la nova captació i les seves conduccions des del punt de 

vista hidràulic. Es definiran les característiques funcionals dels elements per tal que compleixin 

de manera eficient el seu propòsit. Per fer-ho es farà ús d'algunes metodologies de càlcul que 

s'explicaran abans de ser utilitzades.  

Per altra banda, la part de dimensionament s’estructura conceptualment en dos apartats. En el 

primer es calculen les canonades en alta d’extracció d’aigua del pou fins al dipòsit de regulació 

incloent-hi les i en el segon es calcula el sistema de bombament a instal·lar al nou pou. 

2. METODOLOGIA DE CÀLCUL 

2.1. Conduccions a pressió 

Totes les conduccions que es realitzen al projecte són a pressió, és a dir, la pressió de l'aigua a 

la canonada serà superior a l'atmosfèrica i la secció estarà plena en tot moment. En aquest 

apartat es presenten els càlculs i procediments seguits per dimensionar les canonades i 

conduccions del projecte. 

2.1.1. Dimensionament inicial del diàmetre 

Per l'equació de la continuïtat, el cabal serà igual: 

SvQ 
 

on Q és el cabal, v és la velocitat a la que circula l’aigua i S la secció que de la canonada. És a 

dir, quan s'assoleix un regim estacionari entre dos punts, el cabal és constant i la velocitat 

també ho serà si la secció és la mateixa al llarg del tram. 

A partir del cabal de disseny de la canonada i partint d'unes recomanacions tècniques per la 

velocitat, es tria el diàmetre comercial de canonada adient a cada tram. 

La velocitat en una conducció ha d'estar al volant de 1 m/s. Valors superiors a 2 m/s, en 

general, provoquen masses pèrdues de càrrega per fregament i un desgast important de la 

canonada. No obstant, aquest valor varia en funció del material (veure la taula següent). 

Velocitats inferiors a 0,6 m/s poden provocar la sedimentació de sòlids. Aquest cas no succeirà 

per l'aigua potable. A més d'aquestes recomanacions tècniques per la velocitat s'ha de 

considerar que la conducció total és molt llarga i per tant quanta més velocitat tingui l'aigua 

abans arribarà al final. 
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Material de la canonada Velocitat màxima (m/s) 

Formigó simple de< 0,45 m de diàmetre 3 
Formigó reforçat de ≥ 0,60 m de diàmetre 3,5 

Acer galvanitzat 5 
Acer sense revestiment 5 
Acer amb revestiment 5 
Polietilè d’alta densitat 5 

PVC 5 
Taula 1. Velocitat màxima en funció del tipus de material de la canonada. 

Aquest criteri xoca frontalment amb el criteri general de disseny del projecte: realitzar el 

disseny el més durable i flexible possible. Més velocitat implicarà menys diàmetre i per tant 

limitacions en cas d'un futur increment de cabal. 

Així doncs, dintre d'uns valors adequats de velocitat, s'intentarà agafar el diàmetre comercial 

més gran. 

El material utilitzat per la conducció és l’acer galvanitzat (des de la captació fins a la superfície) 

i el polietilè d’alta densitat (des de la superfície de la captació fins al dipòsit). Al proper annex 

es justificarà aquesta la decisió. Els diàmetres comercials d’aquests material són els següents: 

Material 
Diàmetre Nominal 

(") 
Diàmetre extern 

(mm) 

Acer galvanitzat 1/8" 10,3 
Acer galvanitzat 1/4" 13,5 
Acer galvanitzat 3/8" 17,5 
Acer galvanitzat 1/2" 21,4 
Acer galvanitzat 3/4" 27,0 
Acer galvanitzat 1" 34,0 
Acer galvanitzat 1 ¼" 42,1 
Acer galvanitzat 1 ½" 48,4 
Acer galvanitzat 2" 60,3 
Acer galvanitzat 2 ½" 76,2 
Acer galvanitzat 3" 88,9 
Acer galvanitzat 4" 114,3 
Acer galvanitzat 5" 141,3 
Acer galvanitzat 6" 166,0 

 

Material 
Diàmetre Nominal 

(mm) 

Diàmetre 
Nominal 

Equivalent (") 

PEAD 16 3/8" 
PEAD 20 1/2" 
PEAD 25 3/4" 
PEAD 32 1" 
PEAD 40 1 ¼" 
PEAD 50 1 ½" 
PEAD 63 2" 
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PEAD 75 2 ½" 
PEAD 90 3" 
PEAD 110 4" 
PEAD 125 5" 
PEAD 140 5 ½" 
PEAD 160 6" 
PEAD 180 6" 
PEAD 200 8" 

Taula 2. Diàmetres habituals en canonades d’acer galvanitzat i PEAD. 

Els diàmetres nominals corresponen al diàmetre interior en el cas de la canonada d’acer i a 

externs als de PEAD.  

Amb el diàmetre intern i la velocitat obtinguda es faran els càlculs de pèrdues de càrrega i si no 

s'ajusten als objectius, es tornarà a fer aquest dimensionament. 

2.1.2. Pèrdues de càrrega a les conduccions 

Segons la teoria de Bernoulli i en un cas ideal, quan es connecten dos punts mitjançant una 

canonada, el fluid a cada punt té una energia potencial, cinètica i de pressió que serà constant. 

Si la velocitat és constant per continuïtat, per mantenir l'energia constant, les variacions 

d'energia potencial es compensaran amb variacions d'energia de pressió. 

Quan s'expressa aquesta energia per unitat de massa i longitud i es menysprea l'energia 

cinètica perquè és molt inferior, s'obté el que s'anomena altura manomètrica. 

Aquesta magnitud tindrà una component deguda a la cota de l'aigua i un altra deguda a l'altura 

de la pressió. La línia que piezomètrica serà la que descrigui l'altura de la pressió a cada punt. 

A la realitat, existeixen unes pèrdues de càrrega durant les conduccions que fan que aquesta 

línia tingui un pendent. La diferència de cotes d'aquesta línia als extrems de la conducció és el 

que s'anomena pèrdua de càrrega. 

L’equació de Bernulli és la següent: 

SR hhz
p

g

V
z

p

g

V
 2

2

2

2
1

1

2

1

22 
 

on V és la velocitat del flux, p la pressió i z la cota dels punts de controls corresponents al 

subíndex. Per altra banda, Rh  les pèrdues de càrrega lineals i Sh  les pèrdues de càrrega 

localitzades. 

En el cas de tenir una diferència de cotes negativa entre dos punts, s'haurà de subministrar 

amb una bomba l'altura necessària per compensar la diferència de cotes i la pèrdua de càrrega 

que produirà el cabal que es vol transportar. 
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Pèrdues lineals 

Les pèrdues de càrrega lineals s'obtenen a partir de la pendent de la línia d'altures 

manomètriques anomenada Gradient Hidràulic. Multiplicant aquest valor per la longitud de la 

canonada s'obtindrà la pèrdua de càrrega total. 

La fórmula per calcular el gradient hidràulic és la de Darcy-Weisbach: 

g

V

D

L
fhR

2

2

  

on:  

Rh : pèrdua de càrrega a la canonada mesurada en m.c.a. 

f: coeficient de fricció, sense dimensions.  

V: velocitat de circulació de l’aigua en m/s. g: acceleració de la gravetat, en m/s2.  

D: diàmetre interior de la canonada, en m.  

L: longitud de la canonada, en m.  

El coeficient de fricció f es determina mitjançant la formula de Colebrook-White. Aquesta 

fórmula és iterativa ja que el factor f depèn de les característiques de la canonada: 
















D

K

ff

s

7,3Re

51,2
log2

1

 

essent:  

λ: coeficient de fricció, sense dimensions. 

Re: numero de Reynolds, sense dimensions (Re=VD/ν, sent ν la viscositat cinemàtica en m2/s). 

Ks: rugositat absoluta, en mm. 

D: diàmetre interior de la canonada, en mm. 

El valor de Ks depèn del material de la canonada. LA taula seguent mostra els valors dels 

materials més habituals en canonades: 

Material Rugositat absoluta Ks (mm) 

Acer comercial 0,45 
Acer galvanitzat 0,15 

Formigó 0,3-3 
Formigó bituminós 0,25 

CCP 0,12 
Ferro forjat 0,06 

Ferro fos 0,15 
Ferro dúctil 0,25 

Ferro galvanitzat 0,15 
GRP 0,030 

Polietilè 0,007 
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PVC 0,0015 
Taula 3. Valors de la rugositat absoluta en funció del material de la caononada. 

Pèrdues localitzades 

Els elements particulars de la canonada provoquen una pèrdua de càrrega localitzada. Els 

colzes, eixamplaments, derivacions, vàlvules, etc. causen una pèrdua de càrrega local de la 

forma: 

g

V
KhS

2

2

  

on K és el coeficient de pèrdua de càrrega localitzada que depèn de la geometria de la 

singularitat. 

A continuació es presenta la manera de determinar el coeficient de pèrdues de càrrega 

singulars en funció de la singularitat: 

a) Colzes 

Es determina el coeficient de pèrdua de càrrega en funció del radi de curvatura i del diàmetre 

de la canonada segons la següent figura: 

 

Per colzes sense transició, amb un gir brusc, s’utilitza el següent esquema: 
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b) Ampliacions de diàmetre 

Quan té lloc una ampliació de la secció transversal de la canonada es produeix una pèrdua 

local amb un coeficient K que depèn de quant brusca sigui aquesta ampliació. La determinació 

del coeficient es pot fer mitjançant la fórmula de Borda-Canot. 

2

1

2 1











A

A
CK a  

on Ca és un coeficient que depèn de l’angle θ del difusor (veure esquema inferior), A1 és l’àrea 

del flux aigües amunt i A2 l’àrea del flux aigües avall. 

 

c) Reduccions de diàmetre 
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Per determinar el coeficient K de pèrdues de càrrega singulars per reducció del diàmetre 

s’utilitza el següent esquema. 

 

En cas necessari es consideraran reduccions brusques en els càlculs per tal de quedar del 

costat de la seguretat. 

d) Elements reguladors 

El valor del coeficient K de pèrdues de càrrega singular per un element regulador (vàlvula) és 

funció de l’obstacle que provoca el flux. Aquests valors venen donats pel fabricant. 

A continuació es mostren els valors adoptats per a les vàlvules existents i utilitzades en el 

projecte. Aquests valors estàndards s’ han determinat consultant taules de diversos fabricants. 

Tipus de vàlvula K1 

Desguàs 1 
Ventosa 1 

Comporta 5 
Regulació 5 
Antiretorn 5 

Taula 4. Valor de K segons el tipus de vàlvula. 

e) Entrada i sortida de canonades 

En cas que el flux passi d’un dipòsit a una canonada el coeficient de pèrdues a aplicar és K = 

0,50. En el cas contrari, és adir, que el flux passi de la canonada al dipòsit, el coeficient és K = 

1,00. 

2.1.3. Cavitació 

Quan la línia d’alçades piezomètriques queda per sota de la trajectòria de la canonada es crea 

una zona de depressió, ja que la pressió absoluta a l’interior és menor que l’atmosfèrica 
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, pel que hi pot haver perill d’aixafament de la canonada possibilitat de cavitació 

si la pressió s’iguala a la pressió de vapor 
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 a aquella temperatura.  

Per tant si 
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 hi haurà cavitació i provocar l'ebullició de l'aigua i el 

trencament de la canonada. 

Per saber la pressió de la canonada a cada punt, s'haurà de restar de l'altura de la línia 

piezomètrica la cota de la canonada. Aquesta diferència ha de ser sempre positiva i superior a 

10 metres, és a dir que la pressió a la canonada ha de ser sempre superior a 1 atm (1 atm. = 

10,33 mca). 

Encara que es pot donar solució a aquest problema col·locant en al punt afectat una bomba de 

buit per extreure l'aire i mantenir el grau de buit existent, serà preferible evitar-ho buscant 

millors traçats de la línia de conducció, sempre que això sigui possible. 

Finalment, cal notar que la bomba en sí no serà objecte d’aquest càlcul com es fa habitualment 

amb les bombes d’eix horitzontal i vertical en sec ja que en aquest cas estarà submergida 

evitant aquest risc. 

2.1.4. Cop d’ariet 

El cop d'ariet és un fenomen que apareix a estacions de bombament i altres instal·lacions on hi 

ha tancaments bruscs de vàlvules o impediments sobtats del flux d'aigua. 

Si tenim una conducció i tanquem el flux per mitjà d'una vàlvula en un punt, donem un impuls 

mecànic a l'aigua que està en moviment. Aquest impuls, genera una ona que es propaga aigües 

amunt de la canonada, a una velocitat propera a la del so, fins arribar al element del qual 

provenia, per exemple un dipòsit, on rebotarà i tornarà a la vàlvula. L’ona crea una 

sobrepressió positiva i negativa a la canonada.  

Aquests desequilibris produeixen variacions de la energia cinètica de l’aigua, traduint-se en 

alteracions de la seva pressió, que constitueixen el cop d’ariet. Si són prou importants es pot 

arribar a trencar la canonada o el dispositiu en qüestió. 

El cabal ja no serà el mateix en tots els punts del tub, ja que es produeixen variacions del 

líquid, que depenen dels mòduls d'elasticitat dels dos. En aquestes condicions es diu que el 

líquid circula en règim variable. 

A part del cas comentat, el cop d’ariet també es pot donar en les següents situacions: 

 Tancament i Obertura de vàlvules 
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 Arrancada i Detenció de bombes 

 Funcionament inestable de bombes 

 Emplenat inicial de canonades 

 Sistemes de protecció contra incendis. 

Com es pot observar de la llista anterior tots aquests fenòmens es produeixen en maniobres 

necessàries per a l'adequat maneig i operació del recurs, per la qual cosa hem de tenir present 

que la seva freqüència és important i no un fenomen eventual. 

Per a l’apropiada definició del fenomen cal tenir en compte que quan s’estableix un règim 

variable dintre d’un tub apareixen unes variacions de pressió i cabal que es propaguen al llarg 

de tota la massa líquida amb un moviment ondulatori. La velocitat de propagació de la ona es 

denomina celeritat i el seu valor és, segons la fórmula de Allievi: 


































e

DN

EE

g
a

tE

11
 

on: 

a: Celeritat de l’ona en m/s 
g: Acceleració de la gravetat en m/s2 
EE: El mòdul d’elasticitat de l’aigua (2·109 N/m2) 
DN: El diàmetre exterior de la canonada en mm 
e: L’espessor de la canonada en mm 
Et: El mòdul d’elasticitat de la canonada en N/m2  
γ: Pes específic del líquid (per l’aigua, g = 1.000 kg/m3) 

Aquesta fórmula es pot simplificar pel cas de canonades d’aigua i queda: 

e

D
K

a





3,48

9900
 

On K és un coeficient en funció del mòdul d’elasticitat del material de la canonada: 

Material canonada ε (kg/m2) K 

Ferro i acer 2·1010 0,5 
Fosa 1010 1 

Formigó 2·109 5 
PVC 3·108 20-50 

PE baixa densitat 2·107 500 
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PE alta densitat 9·107 111,1 
Taula 5. Valors de K segons el material. 

El valor del cop d’ariet depèn del temps de tancament corresponent a l’esdeveniment que ha 

provocat l’ona de pressió. 

Es distingeix entre maniobres lentes i ràpides. Per això es compara el temps de tancament o 

maniobra amb el temps que l’ona de pressió necessita per recórrer la longitud de la conducció 

en seu recorregut d’anada i tornada. 

a

L
Tcrític

2
  

Comparant els valors de celeritat obtinguts pels diferents materials es comprova que el temps 

crític de tancament és quatre vegades menor que en el polietilè d’alta densitat. Això suposa 

que el risc de cop d’ariet en els tubs de polietilè és menor que en altres materials. 

Depenent de si el temps de tancament es major o menor que el temps crític del tub el cop 

d’ariet provocat es calcula amb expressions obtingudes per diferents autors. 

Maniobra lenta camentTtan  > 
a

L2
 Fórmula de Michaud 

Maniobra ràpida camentTtan  < 
a

L2
 Fórmula d’Allevi 

Fórmula de Michaud 

Michaud expressa en la seva formula el cop d’ariet provocant en una maniobra lenta, i aquest 

resulta directament proporcional a la longitud de la conducció i inversament proporcional al 

temps de maniobra. 

Tg

VL
H






2
 

on: 

ΔH: Increment de pressió o d’altura, o cop d’ariet. 
L: Longitud de la conducció. 
V: Velocitat de circulació de l’aigua abans del tancament. 
g: Acceleració de la gravetat 
T: Temps d’obertura o tancament de la vàlvula. 
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Figura 1. Diagrama del cop d’ariet amb tancament lent. 

Fórmula d’Allevi 

Allievi va demostrar que en maniobres brusques, és a dir, quan el temps de maniobra és 

menor que el temps necessari perquè l’ona de pressió recorri la conducció, el valor de 

l’increment de pressió és independent de la longitud, però proporcional a la celeritat i pren el 

següent valor: 

g

Va
H


  

I la longitud afectada per la màxima pressió s’ obté a partir de la següent fórmula: 

2

Tc
Lx
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Figura 2. Diagrama de cop d’ariet en tancament ràpid. 

Temps de tancament en bombaments 

En les conduccions impulsades per grup de bombament, el temps T és el que transcorre entre 

la interrupció de funcionament del grup i el cessament de la velocitat de circulació de l’aigua, 

la qual descendeix progressivament. 

Aquest temps ve determinat per la formula de Mendiluce: 

Hmang

VLM
CT




  

On, 

C: Coeficient, funció de la relació 
L

Hman
  

M: Coeficient, funció de L 
L: Longitud de la impulsió, en m 
V: Velocitat de circulació de l’aigua, en m/seg 
g: Acceleració de la gravetat, en m/s2 
Hman: Altura manomètrica, en m.c.a. 

 

(%)
L

Hman
 ≤ 20 25 30 35 ≥ 40 

C 1 0,8 0,5 0,4 0 
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L
 

≤ 250 500 1.000 1.500 ≥ 2.000 

M 2 1,75 1,5 1,25 1,15 

Efecte buit per cop d’ariet negatiu 

En les canonades una depressió interna pot provocar-ne l’aixafament. La resistència que 

ofereixen a la pressió interior negativa depèn del tipus de material i de la relació existent entre 

el diàmetre i l’espessor de la paret. 

L’espessor de la paret necessari perquè una canonada resisteixi una determinada pressió 

interior negativa vindrà donat per la fórmula establerta per Allievi: 

3

2

2

)1(

E

P
DFe MAX 
  

on: 

e: L’espessor del tub en m 
F:  El coeficient de seguretat (s’agafa F>2) 
D: El diàmetre mitjà del tub en m 
ΔPMAX: La depressió interior del tub en N/m2 
E: El mòdul d’elasticitat del material del tub en N/m2 
ν: El coeficient de Poisson del material (adimensional) 

2.2. Vàlvules hidràuliques 

Les conduccions i instal·lacions hidràuliques necessitaran de certes vàlvules per assegurar el 

funcionament òptim de la canonada. Aquestes seran: 

 Ventoses 

 Desguassos 

 Vàlvules antiariet 

2.2.1. Vàlvules de ventosa 

La missió d'aquest tipus de vàlvules és la d'evacuació i admissió d'aire a la canonada. El tipus 

de vàlvules que s'instal·len s'anomenen ventoses trifuncionals perquè realitzen tres funcions 

diferents. Aquestes s'expliquen a continuació. 

a) Purga de l'aire a la canonada 

En una conducció hi ha una certa presència d'aire que circula juntament amb l'aigua. 

Aquesta presència pot ser perjudicial ja que en punts on s'acumula l'aire, com són els 

punts alts de la conducció, es produeix una reducció de la secció creant velocitats molt 
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grans que desgastaran la canonada. A més la presència d'aire crea fenòmens locals que 

poden acabar en el trencament i corrosió d'aquesta. 

Un purgador consisteix en una petita boia que tanca un orifici en condicions normals per 

mitjà de l'empenta hidràulica. Si hi ha molta presència d'aire, aquesta boia deixa de fer 

força sobre l'orifici i l'aire surt per aquest. 

Els purgadors s'han de situar especialment en els punts alts de la canonada. 

b) Admissió d’aire a la canonada 

En punts on hi ha un canvi de pendent molt important i negatiu, o després de vàlvules de 

comporta per exemple, es pot donar que la velocitat de l'aigua s'incrementi molt creant 

pressions negatives a la canonada. Això passa quan es buida la canonada per algun punt. 

Aquest fenomen és molt important, ja que les pressions de succió o negatives poden 

aixafar la canonada si no es col·loquen les ventoses adequades. En aquests casos, la 

ventosa admet aire de l'exterior perquè aquest reguli la pressió i no es creï el buit a la 

canonada.  

El funcionament és l'invers al del purgador i s'acostumen a dimensionar per contrarestar 

aquest factor perquè és el més crític dels tres. 

Els punts més sensibles a aquest efecte són: punts alts, punts amb canvi de pendent 

negatiu molt bruscs i després de vàlvules de comporta. 

c) Expulsió d’aire a l’emplenat 

Quan s'emplena una canonada, al ficar en funcionament la instal·lació, en un principi hi ha 

aire dins d'aquesta. Si el tram és molt llarg, o l'emplenat es fa ràpidament, hi ha aire que 

no té temps a evacuar la canonada. La pressió de l'aigua comprimeix aquest aire fins a un 

punt que crea pressions sobre la canonada molt importants. 

La ventosa expulsa grans quantitats d'aire en aquest procés i evita així les sobrepressions. 

Aquest fenomen no és tant important com l'anterior perquè si l'emplenat es realitza 

lentament, l'efecte de l'aire es pot reduir considerablement. 

Així dons, una ventosa trifuncional realitzarà les funcions anteriors. 

A l'hora de triar la ventosa adequada per la conducció, es dimensionarà per el buidat 

d'aquesta, és a dir perquè no es produeixin pressions negatives. Per això haurem de trobar 

primer el cabal d'aire necessari a admetre. Per fer això calculem amb la fórmula de Hazen-

Williams, el cabal d'aigua que es descarregaria per gravetat i aquest serà el cabal que serà 

necessari suplir amb aire per mantenir la pressió. 

63,254,0

/
2785,03 DSCQ

sm
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on, 

D: diàmetre en m 
S: pendent en m/m 
C: coeficient de Hazen-Williams. 

Els valors del coeficient C es troben a la següent taula: 

Material C 

Acer soldat 90 
Ferro fos 100 

Fibrociment 128 
Polietilè d’alta densitat 150 

Taula 6. Valors del coeficient C en funció del material. 

Amb el cabal a admetre i la sobrepressió negativa que pot aguantar la canonada, es troba el 

diàmetre de la ventosa mitjançant les taules proporcionades pel fabricant.  

D'aquesta manera, s'instal·laran ventoses a: 

 Punts alts del traçat. 

 Després de vàlvules de tancament (als bombaments). 

 Punts amb forta variació de pendent. 

 Cada 600-700 m aproximadament. 

Les ventoses es col·loquen en arquetes que contenen una derivació de la canonada, una 

vàlvula de comporta i la vàlvula de ventosa. 

2.2.2. Desguassos 

Els desguassos són instal·lacions per evacuar l'aigua de la canonada en cas que es necessiti fer 

algun tipus d'operació en un punt de la canonada i, per tant, se situen en punts baixos del 

traçat i buiden la canonada entre dos punts alts consecutius. 

Un desguàs consisteix en una arqueta on a la canonada principal es deriva cap a una vàlvula de 

comporta i aquesta cap a un altra cambra on s'evacua l'aigua. Aquesta cambra pot estar 

connectada a través d'una canonada a un punt de desguàs com per exemple una riera. Sinó 

requereix d’un sistema mòbil d’aspiració (per exemple, un camió amb bomba). 

La instal·lació del desguàs és senzilla, només cal dimensionar el diàmetre del tub en cas de 

buidat perquè determinarà el temps a realitzar-ho. 

El diàmetre de desguàs es calcularà amb la intenció d'evitar la formació de buits excessius que 

puguin contribuir al col · lapse del conducte, on serà necessari un cabal de buidatge igual o 

inferior al d'ompliment ia la capacitat d'admissió d'aire de les ventoses. 
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Per al càlcul del cabal de buidatge s'assumeix que el tram a drenar està limitat per vàlvules de 

tancament, segons l'esquema mostrat en la figura següent. Per tant, la càrrega hidràulica 

disponible correspon a la diferència de nivell entre el punt més alt del tram que s'analitzi i el 

punt de desguàs. el cabal de desguàs serà igual a la suma dels cabals que circulen des de les 

branques esquerra i dreta cap al punt de desguàs i la magnitud de cada un d'ells dependrà de 

les característiques de cada tram, és a dir, de la seva longitud, diàmetre i material. 

 

Aquest càlcul s’aproximarà suposant una velocitat de desguàs d’1m/s al llarg de la canondada. 

2.2.3. Vàlvula antiariet 

Com ja s’ha explicat a l’apartat 2.1.4. el cop d'ariet és un fenomen que apareix a estacions de 

bombament i altres instal·lacions on hi ha tancaments bruscs de vàlvules o impediments 

sobtats del flux d'aigua. Aquest cas és especialment important en impulsions, al començament 

i acabament de la impulsió i precisament serà en aquest aspecte que se centrarà el present 

projecte. 

A partir de la sobrepressió calculada mitjançant les fórmules de Michaud i Allevi i juntament 

amb el cabal de la canonada es poden dimensionar vàlvules antiariet o calderins. 

Un calderí antiariet consisteix en un recipient tancat que es col·loca a la canonada. Aquest 

recipient conté un globus pneumàtic a una pressió determinada. Quan es produeix el cop 

d'ariet, l'aigua entra a dins del recipient fent pressió sobre el globus (en el cas de sobrepressió 

positiva) o es veu succionat per l'aigua (en el cas de sobrepressió negativa). 

Aquest efecte esmorteeix el cop d'ariet significativament i es col·loca a la sortida de l'estació 

de bombament. No obstant, en aquest projecte la vàlvula no es pot instal·lar a la sortida de 

l’estació de bombament. Això és degut a que es tracta d’un pou profund on no hi haurà 

suficient espai per a la instal·lació d’aquesta vàlvula i en cas d’haver-n’hi la seva instal·lació i 

manipulació seria complicada. 

Per tant, no es preveu la instal·lació de cap vàlvula antiariet sinó que es tractarà de prevenir els 

possibles efectes del cop d’ariet mitjançant el dimensionament d’un gruix adequat en la 

canonada de conducció. 
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2.3. Estació de bombament 

2.3.1. Cabal de bombament 

Els cabals del dimensionament representen els cabals mitjos diaris en l/s. Aquests serien els de 

les bombes si treballessin les 24 hores del dia. Les bombes, però, es dimensionaran perquè 

treballin  menys de 12 hores al dia.  

Si la duració del bombament no és molt gran es pot regular per tal d’evitar les hores més cares 

de la tarifa elèctrica. Així també es deixa un marge pel cas de que s’hagués de bombejar més 

cabal eventualment. D’aquesta manera es podria incrementar la capacitat entre de la 

instal·lació sense haver de canviar les bombes. 

2.3.2. Dimensionament del bombament 

Pel dimensionament del bombament, a més d’utilitzar l’equació de Bernoulli i les expressions 

de pèrdues lineals i locals ja descrites, cal determinar la corba d’instal·lació amb els següents 

paràmetres: 

12 zzzHGEOM  , altura geomètrica en metres. 

SRGEOMMANO hhHH  , altura manomètrica en metres que depèn del cabal. 

El sistema de bombeig necessari en la nostra instal·lació haurà d’ elevar el cabal d’aigua exigit a 

l’ alçada manomètrica resultant d’ aquests càlculs. 

Per a l’obtenció de la bomba adequada, podem introduir les dades en un software de catàleg 

de bombes o bé dissenyar la corba de funcionament de la instal·lació, dibuixar-la sobre el 

gràfic de corbes de bombes (H-Q) i escollir la més adequada. 

La corba de funcionament de la instal·lació s’ obté mitjançant les següents expressions: 

2QKHH GEOMBOMBA   

essent Q el cabal i K  el coeficient de pèrdua de càrrega singular calculat com:  












 KL

D

f

gA
K

2

1
2

 

on: 

A: Àrea mullada de la canonada d’impulsió en m2, 
4

2D
A





 

g: Acceleració de la gravetat, g=9,81 m/s2. 
L: Longitud de la canonada d’impulsió en m. 
D: Diàmetre de la canonada d’impulsió en m. 
f: coeficient de fregament, que es determina mitjançant la fórmula de Colebrook – White. 
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Per a trobar el punt de funcionament es dibuixa en el gràfic de la corba de la bomba escollida, 

la corba de funcionament de la instal·lació. El punt de funcionament està a la intersecció 

d’aquestes dues corbes. Com que el cabal és un valor predeterminat el punt de funcionament 

queda definit. 

3. CÀLCULS HIDRÀULICS 

3.1. Diàmetre inicial 

3.1.1. Període i cabal d’extracció de la bomba 

El nou pou de captació per a l’abastament al nucli de Tivissa, se situa a uns 1.200 metres del 

dipòsit regulador d’abastament. D’acord amb els resultats de l’estudi hidrogeològic, el nou pou 

s’ubicarà a la cota aproximada 276 msnm. i tindrà una fondària de 375 m, situant-se el nivell 

estàtic d’aigua als 100 metres aproximadament. Els recursos disponibles s’avaluen entorn als 

195.000 m3/any, és a dir, uns 535 m3/dia, suficients per a cobrir les demandes tant actuals 

com futures de Tivissa (nucli). 

El nombre d'hores de bombament i el nombre d'arrencades en un dia, depèn del rendiment de 

la font, el consum d'aigua, la disponibilitat d'energia i el cost de operació. En general, per raons 

econòmiques i operatives, és convenient adoptar un període de bombament de vuit hores 

diàries, que seran distribuïdes en l'horari més avantatjós. en situacions excepcionals 

s'adoptarà un període més llarg, però generalment considerant un màxim de 16 hores. 

Per al cas del nou pou d’abastament, es projecta una bomba que, treballant 12 hores al dia, 

pugui subministrar el cabal mig aportat pel pou. Per tant: 

Q = 534 m3/dia / 12 h/dia = 44,5 m3/h ≡ 12,4 l/s 

En base a aquest cabal, determinem les hores de funcionament de la bomba als diversos 

escenaris: 

 
2012 2025 

 
Permanent Punta Permanent Punta 

Demanda (m3/dia) 288 409 336 435 

Hores de bombament necessàries (h/dia) 6,5 9,2 7,5 9,8 
Taula 7.Càlcul d’hores necessàries de funcionament necessàries. 

3.1.2. Dimensionament del diàmetre 

Per el cabal calculat de 12,4 l/s es calcularà el diàmetre de canonada en funció de la velocitat 

de l’aigua.  

Tenint en compte el rang de velocitats acceptables d’entre 0,6 m/s i 2m/s, el diàmetre de la 

canonada a projectar ha d’estar entre els 90mm i els 160mm. 
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En aquest cas, s’agafarà un diàmetre (exterior) de 125mm que (el diàmetre de 110 mmm és el 

diàmetre més gran que els fabricants acostumen a subministrar amb rotlles). Amb aquest 

diàmetre, l’aigua circularà a uns 1,5 m/s dins la canonada i per tant, estarà dins el rang 

adequat de velocitats. 

3.2. Càlcul de canonades en alta 

Al present apartat es calculen dues canonades: 

 Canonada d’extracció d’aigua del nou pou. 

 Canonada d’impulsió des del pou al nou dipòsit regulador de Tivissa nucli. 

 

Figura 3. Esquema de les dues canonades que configuren un sistema de captació similar al d’aquest projecte. 

Per al càlcul hidràulic s’han considerat que les canonades d’impulsió i de distribució seran 

d’acer galvanitzat en aquells trams amb pressions elevades (tram de bombament a l’interior 

del pou) i de polietilè en gairebé la resta de la seva longitud a excepció dels trams amb elevada 

pressió que també seran d’acer (veure justificació de les pressions nominals de disseny per 

cada tipus de material a l’Annex 10 Dimensionament estructural. 

Si no consideréssim pèrdues, la pressió a la que estaria sotmesa la canonada en cada punt 

seria la que es mostra en el següent diagrama: 
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Figura 4. Distribució de la pressió al llarg de la canonada sense tenir en compte pèrdues. 

D’entrada ja es pot observar que els primers metres de la canonada de bombament estaran 

sotmesos a altes pressions (>25 bars o el que és el mateix, 250mca, que és la màxima pressió 

nominal per la que es fabriquen tubs de PEAD). Per tant, el tram de canonada a l’interior del 

pou es projectarà ja des de l’inici amb acer perquè aquest material és capaç de residir majors 

pressions que el PEAD. 

3.2.1. Canonada d’extracció dins el pou 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, el nou pou de Tivissa (nucli) es preveu amb una fondària 

de 375 m i la bomba se situarà a 240 m de la superfície (veure esquema constructiu del pou a 

l’Annex 10 Dimensionament estructural), per tal d’extreure 12,4 l/s.  

Pèrdues lineals 

Es considera una canonada d’acer galvanitzat de 4” (es té en compte un diàmetre interior de 

100 mm) per tant, la rugositat es pren com a Ks=0,15 mm. La viscositat cinemàtica es considera 

com a ν = 0,00000101 m2/s amb aigua a 20ºC. 

Aplicant Darcy-Weisbach es tindrà: 

L = 240 m 

g

V

D

L
fhR

2

2



 

= 7,03 m.c.a 
D =100 mm 
V =1,58 m/s 
g = 9,81 m/s2 

f = 0,023063 

On la f s’ha calculat com: 

KS = 0,15 mm 

;
7,3Re

51,2
log2

1
















D

K

ff

s
 f= 0,023063 ν = 0,00000101 m2/s (20o) 

Re=V·D/ν =156319 

La velocitat d’impulsió de l’aigua resulta ser de 1,58 m/s i les pèrdues de càrrega lineals 

s’avaluen en 7,03 m.c.a. 

Pèrdues localitzades 
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En aquest tram només es donen pèrdues localitzades a l’extrem superior del tram ja que hi ha 

un colze de 90o que el connecta amb la canonada de PEAD.  

Per un valor de Re=1,5·105-1,6·105, s’ ha assignat el següent valor de K=1,1 al colze de 90o. Per 

tant, les pèrdues localitzades són: 

acm
g

V
KhS ..14,0

8,92

58,1
1,1

2

22




  

3.2.2. Canonada d’impulsió al dipòsit 

Tenint en compte que el nou pou de Tivissa (nucli) s’ubicarà a la cota aproximada 276 m.s.n.m. 

en tant que el dipòsit regulador es situa a la +341 (cota de terreny), es preveu una conducció 

de impulsió capaç  de vehicular el cabal d’extracció del pou de 12,4 l/s. 

Pèrdues lineals 

Es projecta una canonada de polietilè d’alta densitat PE-100 de diàmetre 125 mm i PN-16 de 

1.236 m de longitud. S’adjunta a continuació el resultat del càlcul de les pèrdues de càrrega, 

lineals i singulars. 

Aplicant Darcy-Weisbach es tindrà: 

L = 1.236 m 

g

V

D

L
fhR

2

2



 

= 26,53 m.c.a 
D =110,2 mm 
V =1,58 m/s 
g = 9,81 m/s2 

f = 0,016897 

On la f s’ha calculat com: 

KS = 0,007mm 

;
7,3Re

51,2
log2

1
















D

K

ff

s
 f= 0,016897 ν = 0,00000101 m2/s (20o) 

Re=V·D/ν =156319 

Per tan, la velocitat de circulació de l’aigua és de 1,58 m/s i les pèrdues totals de 26,53 m.c.a. 

Pèrdues localitzades 

Les pèrdues localitzades del tram inicial de captació són degudes als canvis de direcció soferts 

tan en planta com en alçat, als elements reguladors que es trobi en el recorregut i a l’ entrada 

de l’ aigua bombejada al dipòsit regulador. 

Per tal de determinar les pèrdues produïdes, assignarem un valor al coeficient de pèrdua de 

càrrega singular K per a cadascuna d’ aquestes irregularitats. 
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 Els canvis de direcció se suposaran sense transició, amb gir brusc. Així doncs, el gràfic 

per determinar el valor dels coeficients es: 

 

Per un valor de Re=1,5·105-1,6·105, 
s’ ha assignat el següent valor als 
colzes: 

 

150 K=0,07 

300 K =0,15 

450 K =0,3 

600 K =0,5 

750 K =0,75 

900 K =1,1 

 Per al punt final de la conducció en que el flux passa de la canonada al dipòsit K té com 

a valor 1. 

 Per al sistema de valvuleria s’agafarà K = 1 per a les vàlvules de ventosa i desguàs i K = 

5 per a la resta. 

Per tant, aplicant la formulació definida per les pèrdues lineals: 

Tipus d’irregularitat Nombre Valor de K K·nº 

g

V
KhS

2

2

  = 2,94 m.c.a 

Colze 750 2 0,75 1,50 
Colze 900 6 1,10 6,60 

Vàlvula de ventosa 3 1,00 3,00 
Desguàs 1 1,00 1,00 

Vàlvula de regulació 1 5,00 5,00 
Vàlvula de antiretorn 1 5,00 5,00 

Entrada a dipòsit 1 1,00 1,00 
TOTAL   23,10 

 

3.2.3. Pèrdues totals 

Sumant les pèrdues lineals i les locals dels dos trams obtenim les pèrdues totals del sistema: 

SRTOTAL hhh   = 7,03+26,53+0,14+2,94 = 36,64 m.c.a. 



ANNEX 9. CÀLCULS HIDRÀULICS                                                                             Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 24 

3.2.4. Càlcul cop d’ariet 

El fenomen de cop d’ariet més agut s’acostuma a donar per una aturada sobtada de la bomba i 

precisament els majors efectes es donen al tram de canonada més proper a ella. A més, aquest 

efecte és especialment rellevant en canonades rígides i, com ja s’ha explicat, en el tram de 

canonada que ha d’estar en contacte amb la bomba serà d’acer.  

Per tant, el tram més crític on habitualment els efectes del cop d’ariet solen ser més severs 

coincideix amb un tram de canonada rígida (d’acer) i per tant, se n’amplifiquen les possibles 

conseqüències. Així, aquest apartat se centrarà amb les possibles afeccions que pot causar 

l’efecte ariet al tram inicial de la conducció corresponent a 240m de canonada d’acer 

galvanitzat. 

Celeritat 

Obtenim la celeritat (velocitat de propagació d’ una ona) a partir de la fórmula d’ Allievi. No 

obstant, el valor de la celeritat no serà el mateix en tota la conducció al ser aquesta de dos 

materials i diàmetres diferents.  

Per fer els càlculs de canonada vertical dins el pou, s’ha considerat la canonada com si fos tota 

d’acer per poder dimensionar aquest tram del cantó de la seguretat. 

e

D
K

a





3,48

9900
 

Per tant, considerem una K = 0,5 pel material acer, la celeritat al llarg de tota la canonada serà 

de 1.296,6 m/s 

Temps de tancament de la impulsió 

Aplicant l’ expressió de Mendiluce obtenim el temps de tancament del sistema de bombeig: 

seg
Hmang

VLM
CT 7,1

7,3418,9

58,1147625,1
8,0 









  

Ja que per al nostre cas: 

C  en funció de [Hman/L]:  342/1.476 = 0,2317  C=0,8 

M  en funció de L:   1.000 < L < 1.500 m  M=1,25 

L  1.476 m 

Hman  341,6 m (veure apartat 3.4.1) 

V  velocitat de l’aigua al llarg de tota la canonada:  V=1,58 m/s 
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Tipus de tancament en la impulsió 

Per determinar si el tancament de la impulsió és lent o ràpid, compararem el temps obtingut 

mitjançant l’expressió de Mendiluce amb el temps crític, que és el temps que triga l’ona a anar 

i tornar de l’ inici al final de la conducció. 

Si el temps de Mendiluce és menor al temps crític, el tancament serà ràpid, i si el temps de 

Mendiluce és major al temps crític, el tancament serà lent. 

seg
a

L
Tcrític 3,2

6,296.1

476.122



  

2,3 seg > 1,7 seg  Tancament ràpid. 

Càlcul de les sobrepressions en la conducció 

El càlcul de les sobrepressions en maniobres ràpides es realitza amb l’ expressió d’Allevi. 

acm
g

Va
H ..212

8,9

58,16,296.1






  

Aquesta sobrepressió actuarà de forma constant al llarg d’ una determinada longitud d’afecció, 

que s’ obté a partir de la següent formula. 

m
Ta

Lx 4,386
2

7,16,296.1
476.1

2






  

A partir d’ aquest punt, i fins al final de la conducció, la sobrepressió descendirà linealment. 

Conseqüentment, considerarem que els 240 metres de longitud de canonada d’acer dins el 

pou estaran sotmesos a aquesta sobrepressió de   212m. 

Mesures de protecció enfront el cop d’ariet 

a) Canonada d’extracció dins el pou 

Una vegada s’ha calculat la sobrepressió que la parada imprevista de la bomba o bé el 

tancament d’una vàlvula de la canonada pugui introduir a la instal·lació es pot estudiar el 

sistema més convenient per a reduir-la.  

Tanmateix, com ja s’ha explicat a l’apartat 2.2.3 d’aquet mateix annex, en aquest cas no es pot 

instal·lar cap sistema de protecció enfront el cop d’ ariet. S’ha vist que aquest tipus de sistema 

s’hauria de col·locar just després de la bomba submergida però en aquest projecte, per manca 

d’espai i les dificultats que suposaria per al seu manteniment, no es pot comptar amb aquest 

tipus de solució.  
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Conseqüentment, només queda l’opció de dimensionar el tram de canonada d’acer perquè 

pugui resistir les sobrepressions i buits que es generin a causa d’aquest efecte.  

La situació a analitzar en aquest projecte és la següent: 

 

Figura 5. Situació de cop d’ariet a la canonada interior del pou de captació. 

Per una banda, atès el perfil del traçat de la canonada (el recorregut total és d’uns 1500 

metres i ha de vèncer un desnivell de 300 metres) ens trobem amb una línia de càrrega 

estàtica de 305m.  

Per altra banda, les sobrepressions per cop d’ariet, calculades com si tota la longitud de la 

canonada fos d’acer, són de   212m. Evidentment, aquests valors són màxims teòrics ja que 

la canonada real tindrà un tram de polietilè d’alta densitat i per tant dimensionar la canonada 

a partir d’aquests valors assegura quedar-se del cantó de la seguretat. 

Per tant, amb la composició de les pressions hidrostàtiques de la canonada amb les 

sobrepressions per cop d’ariet, s’obtindran les pressions màximes positives i negatives (efecte 

buit) que haurà d’aguantar la canonada d’acer dins el pou. 

En aquest cas, la màxima pressió possible és de 517m i la mínima -147m i per la canonada 

haurà d’aguantar pressions positives importants però també pressions negatives 

considerables. Els esquemes següents mostren aquestes dues situacions: 
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Figura 6. Esquema de les pressions a les que estarà sotmesa la canonada d’acer degut al cop d’ariet. 

En general, pel diàmetre de disseny considerat en aquest projecte, les canonades d’acer que es 

fabriquen habitualment poden resistir pressions nominals d’uns 70 bars de pressió o el que és 

el mateix, 700 mca. Per tant, amb les pressions que s’estan considerant en aquest projecte no 

hi haurà problema ja que cap d’elles sobrepassa aquest valor. 

b) Canonada d’impulsió al dipòsit 

Pel tram de canonada d’impulsió al dipòsit l’efecte d’un possible cop d’ariet és menor i per 

tant, s’han refet els càlculs de sobrepressions per cop d’ariet considerant els materials que 

realment es projecten. És a dir, el tram de canonada de dins el pou d’acer i la resta de 

canonada de PEAD, d’aquesta manera no se sobredimensionarà en excés el tram de canonada 

de PEAD on el risc és molt menor que en el tram d’acer. 

 a = 384,8 m/s 

 Ttancament = 1,68 s < Tcític = 7,67 s (vàlida la hipòtesi anterior de tancament ràpid) 

Límit físic -10 mca 
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 H =62,8 mca 

 Lafectada = 1.152m (912,6 m de la canonada de PEAD) 

La situació de cop d’ariet al tram d’impulsió al dipòsit doncs serà la següent: 

 

Les pressions màximes i mínimes a les que estarà sotmesa la canonada seran: 

 

 

Per tant, caldrà dimensionar la canonada de PEAD per tal de resistir pressions de disseny 

positives majors a 128 mca. Entre les canonades que es fabriquen habitualment, les primeres 

que compleixen amb aquest requisit són les de pressió nominal PN 16, és a dir les que són 

capaces de resistir 160 mca.  

No obstant, pel cas de l’efecte buit del cop d’ariet es farà un càlcul de l’espessor mínim 

necessari per garantir la resistència de la canonada davant d’aquest eventual fenomen. Segons 

la fórmula d’Allevi: 

Límit físic -10 mca 
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D’entre les canonades de PEAD que es fabriquen habitualment amb aquests espessors, les que 

proporcionen un diàmetre intern més semblant al que s’ha proposat inicialment són les 

canonades PE 100  16 ATM  de diàmetre extern 140 (φintern = 114,6mm; espessor = 12,7mm) 

o les canonades PE 100  20 ATM  de diàmetre extern 125 (φintern = 97,0mm; espessor = 

14,0mm). 

3.3. Dimensionament de les vàlvules 

3.3.1. Càlcul vàlvules ventosa 

S’ha utilitzat l’àbac ha estat la que proporciona el fabricant IRUA per les seves ventoses 

trifuncionals. S’ha escollit el model compacte i dimensionarem amb l'admissió d'aire perquè és 

el factor més crític: 

 

Figura 7. Àbac per al dimensionament de ventosa IRUA. 

Ja s’ha explicat a l’apartat de metodologia de càlcul l’expressió que s’utilitza per calcular el 

cabal a evacuar i, per tant, aquest és: 

C = 150 
63,254,0

/
2785,03 DSCQ

sm
  = 3 m3/min D = 110 mm 

S = 15 % 

Per dimensionar aquestes ventoses s'ha fet un càlcul considerant un diàmetre de 110 mm, una 

pendent del 15 % i un coeficient de 150. El cabal a evacuar són 3 m3/min que si anem a la 

taula correspon a una ventosa de 2 polzades per a una sobrepressió de 0,05 atm. 
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Atès que amb PEAD encara podem aguantar més, en cas que apareguessin pendents més 

importants encara es podria absorbir. 

3.3.2. Càlcul de desguassos 

Si considerem una longitud de canonada de 1.200 m amb un volum d'aigua proper als 12 m3 

(el que equivaldria a tenir un diàmetre de 110 mm), amb un desguàs de diàmetre 100 mm i 

velocitat de l’aigua d’1m/s, es trigarà com a màxim 25 minuts a desguassar amb un únic punt 

d’evacuació: 

min25
08,0

12


Q

V
TBUIDAT  

Aquest és un bon ordre de magnitud i a més la mida del diàmetre està molt estandarditzada. 

Així doncs, s'utilitzen desguassos de 100 mm de diàmetre. 

3.4. Dimensionament del sistema de bombament 

3.4.1. Càlcul del punt de funcionament de la bomba 

D’acord amb allò recollit als apartats anteriors, es projecta instal·lar un equip de bombament 

capaç  d’elevar un cabal de 12,4 l/s = 44,5 m3/h. 

El sistema de bombeig ha de garantir l’ equilibri d’energies entre el punt inicial i el final de la 

impulsió. Per a això, aplicarem l’equació de Bernoulli però simplificant l’equació considerant 

que el terme cinemàtic és constant al llarg de tota la conducció i que la pressió al punt final és 

nul·la. Per tant, l’ alçada de la bomba és la següent: 

TOTALSAMANOMÈTRICBOMBEIG hzHH   

On z  cota final –cota inicial, essent en aquest cas: 

 La boca del pou se situa a la cota +276 msnm; la bomba s’instal·larà a uns 240 m de 

fondària, és a dir, a la cota +36. 

 La cota d’entrada d’aigua al dipòsit serà: cota arribada aigua: +341 m.s.n.m. (base 

dipòsit) + 4 m (alçada d’aigua) = + 345 m. 

Per tant, l’alçada total d’elevació de la bomba HBOMBA = =+345 – 36 + 36,6= 341,6 m 

Conseqüentment, el punt de funcionament del sistema de bombeig és: 

HMANOMÈTRICA = 342 m.c.a.    i    Q = 45 m3/h 
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3.4.2. Selecció de la bomba 

El sistema de bombeig de la captació estarà format per dues bombes submergible en paral·lel 

(veure justificació a l’Annex 8 Selecció d’alternatives). 

Per determinar la bomba a instal·lar, s’ha consultat el catàleg de bombes submergibles del 

fabricant Lowara. S’ha escollit un model que pot treballar al punt de funcionament calculat al 

final de l’ apartat anterior. Introduint aquestes dades a la taula del catàleg, la bomba resultant 

és la següent: 

 

Figura 8. Gràfiques de dimensionament del model Z855de Lowara. 

Com que el punt de funcionament del sistema de bombeig coincideix amb un punt de la corba 

d’instal·lació proporcionada pel fabricant (en concret sobre la corba del model Z855-14), no cal 

calcular la corba característica H-Q de la bomba (H=k·Q2) ja que segur que la bomba escollida 

pot treballar amb els característiques calculades. 

En aquest cas no té sentit calcular la càrrega neta positiva d’aspiració (NPSH) ja que la bomba 

està submergida. 

Finalment, amb el rendiment per a l’equip del 78%, es tindrà una potència a instal·lar de: 

P =·Q·H / 75·η = 12,4 x 342 / 75x0,78 = 72c.v. ≡ 53kW 
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Es projectarà, per tant, una bomba vertical submergible capaç  d’elevar 12,4 l/s a una alçada de 

342 m, essent la potència prevista de 53 kW. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La xarxa ja s’ha dimensionat des del punt de vista hidràulic. Sabem els diàmetres de les 

canonades, les característiques dels bombaments, la capacitat dels dipòsits, etc. Per finalitzar 

amb el procés de dimensionament de la xarxa falta un anàlisis tipològic i estructural d’aquesta. 

En aquest annex es justifica l’elecció del material de la canonada, el tipus de rasa, les 

dimensions dels bombaments, els materials emprats, l’estructura dels dipòsits, etc. Aquest 

annex, doncs, s’ha dividit en els següents apartats: 

 Conduccions: canonada i rases 

 Estació de bombament i captació. 

2. CONDUCCIONS: CANONADA I RASES 

2.1. Material de la canonada 

Actualment, al mercat, existeixen una gran varietat de materials per canalitzar l’aigua. Aquests 

materials acostumen a tenir unes propietats força diferents que permeten poder triar la millor 

solució segons el tipus de projecte. 

L’abastament d’aigües no presenta problemes als materials de canalització perquè l’aigua 

potable no conté substàncies corrosives, sòlids en suspensió, etc. 

2.1.1. Materials més comuns en l’abastament d’aigua. 

Els materials més comuns de canalització d’aigües són: 

 PEAD: Polietilè d’alta densitat 

 FD: Fosa dúctil 

 PVC: Policlorur de vinil 

 PRFV: Poliester reforçat amb fibra de vidre 

 Altres materials: acer, formigó armat, fibrociment, etc. 

A continuació es fa una descripció de cada un d’ells valorant-ne a la vegada els seus avantatges 

i desavantatges. 
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PEAD 

El polietilè és el polímer químicament més simple i és un dels plàstics més consumits per a tot 

tipus d’usos. El polietilè d’ús quotidià (envasos, bosses de plàstic, etc.) és el de baixa densitat. 

A través de processos químics s’aconsegueix el PEAD, polietilè d’alta densitat que té una 

resistència als esforços i a les temperatures molt superior. 

El PEAD és molt més flexible que els altres materials comparats. Aquesta és la gran avantatge 

d’aquest material, que permet radis de gir molt petits i per tant un traçat molt més adaptat al 

terreny que no necessita utilitzar tants colzes ni peces especials. Un altra gran avantatge del 

polietilè és la seva resistència a la corrosió i transport de diferents tipus de substàncies. 

Es comercialitza principalment en diàmetres petits. Per diàmetres inferiors a 90 - 110 mm es 

subministra en rotllos de fins a 50 m de longitud. Per a diàmetres superiors, es comercialitza 

en barres de 6 o 12 m que s’uneixen mitjançant una soldadura. Per diàmetres grans, superiors 

a 500-600 mmm, preu puja significativament ja que el procediment constructiu és més 

complex i només es fabrica a llocs molt específics i a través d’encàrrec previ. 

Els tubs de polietilè poden aguantar pressions elevades. Els models més comuns estan 

disponibles per pressions de 6, 10 i 16 atm de pressió. Tenint en compte que una atmosfera 

correspon a 10 metres de columna d’aigua, una canonada de 16 atm podria aguantar fins a 

160 metres d’aigua. Aquesta resistència l’aconsegueix essent un material lleuger i que facilita 

el transport i la col·locació. 

Fosa dúctil 

La fosa dúctil és una aleació de ferro, carboni i silici a on el carboni adopta la forma de grafit 

esferoïdal. Aquest fet, fa que el material es comporti dúctilment i es redueixi molt la fissuració 

en comparació a altres aleacions. Aquest material fa que les canonades de fosa dúctil siguin 

extremadament resistents i durables, aguantant 5 o 6 vegades més que una canonada de 

polietilè. Un tub de fosa dúctil pot resistir més de 50 atm de pressió. 

No obstant, també són molt més rígides i tenen un pes més gran. A més a més de la fosa dúctil, 

les canonades estan recobertes interiorment per morter de ciment i exteriorment per un 

aïllant. El revestiment clàssic dels tubs està constituït per una capa de zenc metàl·lic dipositada 

per projecció i recoberta d’una pintura bituminosa. 

El zenc és una protecció activa per l’acció galvànica de la pila ferro-zenc. Els tubs es 

comercialitzen en llargades de 6-7 metres. Aquests, tenen unes juntes que permeten la seva 

col·locació manual i a més permeten un cert gir que comporta radis de gir inferiors. 

L’estanquitat s’obté a mitjançant la compressió radial d’un anell d’elastòmer que s’efectua en 

el moment del muntatge. 

La fossa dúctil és un material metàl·lic. Com a tal, pot patir la corrosió per part d’elements 

externs. La presencia de sulfats i clorurs, per exemple, provoca aquest fet. Quan el revestiment 
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de zenc no és suficient es poden optar a altres solucions com el recobriment de la canonada 

per una mànega de polietilè. 

PVC 

El policlorur de vinil és un polímer termoplàstic. La classe de PVC rígida és la que s’utilitza per 

canonades. 

És un material que té una bona resistència mecànica a preus més assequibles que la fosa o el 

polietilè. A més a més, presenta una bona resistència a la corrosió i facilitat i flexibilitat pel seu 

muntatge. 

No obstant, el PVC és un material bastant rígid i el fet que les unions siguin soldades, provoca 

que tingui radis de gir superiors a les canonades de fosa. 

PRFV 

El polièster reforçat amb fibra de vidre s’obté a partir de resines de polièster, quars i fibra de 

vidre. 

Té una rigidesa molt elevada, les unions de les canonades per mitjà de maneguets asseguren 

l’estanquitat i és resistent a la majoria d’elements corrosius. El prfv es comercialitza per 

diàmetres grans i és molt utilitzat en conduccions d’aigües residuals o plantes dessaladores. La 

gamma comercial de diàmetres va de 400 a 2000 mmm. 

Altres materials 

A més a més d’aquests materials, hi ha molts altres com: l’acer helicoïdal, el formigó armat o el 

fibrociment. De totes maneres, no s’utilitzen normalment per l’abastament d’aigües i les seves 

propietats no són les adequades per les característiques d’aquest projecte. 

2.1.2. Elecció del material 

Els cabals de disseny del projecte necessiten diàmetres des de 90 a 160 mm. Per aquests, els 

materials que representen una alternativa clara per a les característiques del projecte són: 

 L’acer galvanitzat en el tram de canonada d’impulsió dins el pou per la seva capacitat 

de resistir grans pressions (fins a 70 atm) i per la seva poca vulnerabilitat enfront la 

corrosió (uns 150 metres de la canonada estaran completament submergits en aigua). 

 La fosa o el polietilè d’alta densitat pel tram de conducció fins al dipòsit regulador ja 

que estarà sotmès a pressions intermèdies (entorn les 15 atm). 

Tot seguit es presenten els preus i les característiques de canonades de polietilè amb pressions 

nominals de 6, 10, 16 i 20 atm i de fosa dúctil. 
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Figura 1. Preus unitaris del les canonades de fosa i PEAD (PN 6, 10, 16 i 25). 

Veient la comparativa de preus anterior l’elecció per el projecte és clara pels diàmetres i les 

pressions que requereix el present projecte. Es triarà el polietilè en els trams que ja que a més 

a més la fosa dúctil presenta dos principals desavantatges: 

 El traçat és molt més rígid que en el cas del polietilè. Aquest últim permet uns radis de 

gir molt més petits. En el cas de la fosa, s’haurien d’utilitzar més colzes i altres 

elements. 

 La corrosió de la fosa pot ser un problema. La fosa és sensible a l’atac per sulfats i 

clorurs. Aquest fet pot provocar problemes si no es tracta com es degut. 

 La fosa afavoreix un major efecte del cop d’ariet. 

 Provoca majors pèrdues de càrrega. 

 Menor facilitat en el transport i col·locació. 

2.2. Rasa de la canonada 

La canonada anirà soterrada i recoberta amb sòl. La rasa s’ha de dissenyar per a què compleixi 

els següents paràmetres: 

 Estabilitat estructural: que la càrrega del terreny per sobre no sigui massa gran i pugui 

afectar a la canonada. Per l’altra banda ha de tenir una certa profunditat per a què el 

terreny dissipi les tensions adequadament. A més ha de tenir unes condicions per que 

la canonada s’assenti còmodament. 

 Protecció: la canonada ha d’estar el més protegida possible de possibles erosions que 

poguessin deixar-la al descobert. A més, ha d’estar a una profunditat suficient per a 

què cap activitat externa influeixi sobre ella, per exemple les activitats agràries. 

 Funcionalitat constructiva: la rasa ha de ser viable des del punt de vista constructiu, i 

ha de ser segura per als treballadors que instal·laran les canonades. 



ANNEX 10. DIMENSIONAMENT ESTRUCTURAL I TIPOLÒGIC                             Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 6 

 Minimitzar els costos d’excavació: talussos importants proporcionaran més estabilitat 

però també un cost d’excavació més important. S’ha d’arribar a un terme mig. 

2.2.1. Elements de la rasa 

En una rasa distingim els següents elements: 

 La solera: és el fons de l’excavació, que ha de tenir un ample determinat per envoltar 

correctament la canonada i que consolidi adequadament al terreny. 

 El llit: sobre la solera es dipositarà una capa fina d’un material granular que acostuma 

a ser sorra. Aquest material permet que la canonada es recolzi al terreny còmodament 

en tots els seus punts i no hi hagin elements que provoquin esforços de flexió. 

 El recobriment: per sobre de la canonada i al voltant d’aquesta es recobrirà d’un 

material que la protegirà i dissiparà les tensions que puguin haver a la superfície. 

 Talussos: els talussos d’excavació de la rasa determinen el volum d’excavació i 

l’estabilitat d’aquesta. 

2.2.2. Característiques de la rasa de projecte 

Per dissenyar la rasa de projecte s’han seguit les següents recomanacions.  

 El conducte es dissenya de forma soterrada. Si això no és possible, i per contra ha de 

quedar exposat, el projectista oferirà una variant de protecció. Del contrari es 

proposarà substituir en el tram la canonada de PEAD per un altre tipus de canonada 

que sigui seleccionada pel projectista i que es justifiqui econòmicament. 

 La col·locació dels tubs es projecta en rases amb pendents uniformes sobre una capa 

d'assentament de material sorrenc de 50 a 100 mm de gruix, que es portarà d'un 

préstec estudiat i aprovat per l'informe geològic realitzat prèviament, en qualitat de 

préstec es podran emprar els productes que es obtinguin amb l'excavació de la rasa. És 

important assenyalar que si l'excavació es realitza amb rasadores, en què la rasant 

queda perfectament alineada, i si les característiques del terreny són adequades (és a 

dir, si no existeixen en ell objectes punxants, pedres ni partícules amb un diàmetre 

major de ¾ "), es pot prescindir del matalàs d'assentament. 

 L'amplada de la rasa per a la instal·lació dels conductes de PEAD es determina tenint 

en compte les especificacions de la taula següent:  
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Taula 1. Ample mínim de rasa. 

Nota: Quan les profunditats d'excavació siguin majors de 2m i les característiques del terreny 

no garanteixin l'estabilitat de la rasa, es preveurà l’entibació d'aquesta i la secció s'ampliarà 

segons la següent expressió: 

B = D + A + 40 (cm) 

on: 

B: Ample de la rasa (cm) 

D: Diàmetre exterior del conducte (cm) 

A: Espai lateral lliure al voltant del conducte, que es determinarà com la diferència entre 

l'ample de la rasa de la anterior i el diàmetre exterior del conducte (cm). 

 La profunditat d'excavació està donada per les característiques del conducte, la 

resistència del sòl, el mètode de col·locació i les càrregues a les que estarà sotmès el 

terreny. Un cop determinats aquests paràmetres, es calcularà el recobriment mínim de 

la canonada mitjançant la metodologia que es presenta en els punts immediatament 

següents al present. 

En resum, la rasa tindrà les següents característiques: 

 Ample del fons de rasa: serà igual al diàmetre exterior de la canonada més 0,3 m a 

banda i banda de la canonada. 

 Llit: tindrà un llit de sorra de 0,1 m de gruix per a què la canonada assenti 

correctament. 

 Recobriment: El recobriment es farà amb material de la pròpia obra per aprofitar 

l’excavació. Tot i així, es compactarà fins al 95 % del PM per assegurar unes bones 

característiques geotècniques. La distància des de la canonada fins a la superfície 

dependrà del tipus d’ús que es desenvolupi a la superfície. 

 Talussos: Els talussos s’han dissenyat amb una pendent de 1/3 per tal d’assegurar una 

estabilitat a la rasa. De totes maneres, al no tenir una profunditat molt gran, la rasa es 

pot realitzar amb una rasadora, el que significa que els talussos seran verticals a la 

pràctica. 
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2.2.3. Rasa a través de camps de conreu 

Només una petita part del recorregut discorre a través de camps de conreu. Si es recobreix 

amb terreny de la pròpia obra, la superfície per sobre de la canonada quedarà inutilitzada pel 

conreu. 

Per aquest motiu, en cas de que aquesta passi per camps, la rasa tindrà un recobriment de 0,5 

m de terra vegetal. Aquesta serà la terra que s’haurà excavat de les primeres capes i es deixarà 

al costat de la rasa.  

Addicionalment a aquesta mesura, la canonada se situarà a una distància mínima d’un metre 

de la superfície per evitar que eventuals treballs agrícoles puguin danyar la canonada. 

2.2.4. Rasa a través carreteres i del nucli urbà 

El dimensionament del ferm s’ha fet d’acord amb la normativa 6.1-IC Secciones de firme. 

El ferm s’ha dimensionat per una qualitat d’explanada E3. Aquesta és la millor classe. S’ha triat 

aquest tipus perquè el terreny sobre el que anirà estarà compactat al 95% del PM. El tràfic que 

hem considerat ha sigut T31 que correspon a una intensitat d’entre 100 i 200 vehicles al dia, 

més d’un pesat cada 15 minuts. S’ha de pensar que en el traçat urbà, la canonada passa per un 

vial de circumval·lació del nucli on el tràfic de vehicles agrícoles és relativament elevat. 

Amb aquestes característiques la secció més adequada és la composada per una capa de 

mescla bituminosa de 20 cm amb una base de tot-ú de 25 cm. La mescla bituminosa està 

formada per una capa de rodadura D-12 de 6 cm i una base G-20 de 14 cm. 

 

 

Figura 2. Seccions d’explanada E3 i trànsit T32 segons la norma 6.1-IC. 

2.3. Traçat de la canonada 

El traçat de la canonada té dos vessants: el traçat en planta i el traçat en perfil. Al contrari que 

les carreteres o els camins, la canonada té un traçat molt senzill. 
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2.3.1. Traçat en planta 

El traçat de la conducció es tria tenint en compte la configuració del terreny i l'execució més 

econòmica, per a això es tindran en compte els següents aspectes: 

 La conducció s'ubica de manera que es faciliti la seva localització, construcció, 

operació, manteniment i vigilància durant tota la seva vida útil. 

 La seva longitud total és la menor possible, evitant els canvis continus i bruscos en la 

seva alineació horitzontal. 

 S'eviten els terrenys massa accidentats (elevacions i depressions exagerades), així com 

les zones rocoses, erosionables i inundables. 

 Les conduccions no s'ubiquen amb traçats propensos a l'agressió de fonts 

contaminants, com són els abocadors de deixalles sòlides o líquids i els cementiris. Si 

no hi ha altra alternativa es procedirà a la reubicació d'aquests llocs. 

 Les inflexions normalitzades per a les canonades de PEAD en zones urbanes seran de 

30°, 45°, 60° i 90°. No s’han permès angles majors de 90°. És important que el 

projectista sigui capaç de determinar amb precisió on poden ser omesos aquests 

accessoris, fonamentalment en les conductores, en les quals en la majoria dels casos 

no hi ha restriccions d'espai, el que permet aprofitar les prestacions que tenen aquests 

tipus de canonada pel que fa al seu radi de curvatura. 

 El radi de curvatura mínim establert per a les canonades de PEAD que s'executaran en 

obra a partir de tubs ja soldats, està donat per la relació entre el diàmetre exterior i la 

pressió nominal i es calcularà segons la taula següent: 

Pressió nominal 
(bar) 

Radi admissible 
(m) 

2,5 50 D 

3,2 40 D 

4 30 D 

6 20 D 

10 20 D 

16 18 D 

20 15 D 
Taula 2. Radi de curvatura mínim admissible. 

Per tant, per a diàmetres d’entre 100 i 140 mm amb pressions nominals d’entre 16 i 20 bars, el 

radi mínim que s’haurà de considerar serà de 2 metres. 

En planta només s’utilitzen: 

 Rectes 
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 Arcs de circumferència amb els radis de gir adequats 

 Colzes: elements que permetran un gir d’un angle determinat 

El polietilè és un material molt flexible i, per tant, es podran executar tots els angles que 

requereix aquest projecte. 

2.3.2. Traçat en alçat 

El traçat en alçat és més senzill. En un principi només s’utilitzen rectes i colzes, però es poden 

fer radis de curvatura en molts casos. 

Es poden aprofitar els colzes en planta per girar un cert angle en alçat també. 

Finalment, la rasant de la canonada es projectarà de manera que es mantingui el més paral·lela 

possible al perfil del terreny natural. 

2.3.3. Massissos d’ancoratge 

Quan es col·loca un colze a la conducció, l’aigua canvia de direcció. Això fa que la pressió de 

l’aigua exerceixi una pressió sobre el colze i el terreny. Aquest fet pot provocar moviments de 

la canonada i fins i tot el trencament d’aquesta. 

Per aquest motiu s’injectarà formigó en massa en tots els colzes per ajudar al terreny a 

contrarestar l’empenta de l’aigua. 

En un altre cas on es fan servir els massissos d’ancoratge és quan les pendents són molt fortes, 

superiors al 25 %, i ha d’ajudar a la canonada a no lliscar ni permetre moviments. En el present 

projecte no es presenta aquest cas. 

2.4. Passos subterranis: perforacions de la canonada 

Hi ha un punt del traçat, en els quals es necessitarà realitzar una perforació de la canonada. 

Es tracta del punt on cal travessar la carretera C-44. Com es tracta d'una carretera important, 

la legislació de carreteres no permet el tall d'aquesta i per tant s'haurà de realitzar una 

perforació horitzontal. 

 A més a més, segons recomanacions tècniques, els encreuaments de les conductores de PEAD 

amb carreteres, línies de ferrocarril, rius, rierols, canals i altres, s'executaran amb un angle 

aproximat de 90 ° en la intersecció. 

Per als encreuaments de les canonades amb obres vials s'aprofitaran els ponts i clavegueres 

existents, sempre que això no inhibeixi el fi per al qual aquestes van ser previstes. Quan no 

existeixi la possibilitat, l'encreuament es realitzarà mitjançant la col·locació d'una camisa de 
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protecció amb un diàmetre major que el del conducte, d'acord amb les especificacions 

següents, sempre que el càlcul estructural del conducte de PEAD així ho recomani: 

 Canonades de diàmetre menor o igual a 63 mm: 

D = 150 mm 

 Canonades de diàmetre entre 63 y 315 mm: 

D = d + 150 mm 

 Canonades de diàmetre major a 315 mm: 

D = d + 300 mm  

On: 

D: Diàmetre interior de la camisa (mm) 

d: Diàmetre exterior de la canonada (mm) 

Per tant, en aquest cas es farà una perforació de 140+150= 290 mm que creui horitzontalment 

la carretera C44 i a banda i banda de la perforació s’hi col·locaran pous de registre. 

2.5. Arquetes de ventosa i desguàs 

A l’annex anterior s’ha comentat la necessitat d’instal·lar vàlvules de ventosa i desguàs al llarg 

de la canonada. Aquestes vàlvules, s’han de col·locar a pous de registre o arquetes que s’han 

dissenyat especialment per a tal fi. 

2.5.1. Arqueta de ventosa 

Seran anells prefabricats de d'1 metre de diàmetre interior lliure, sobre una base prefabricada. 

La tapa i el marc seran de fosa de 0,60 m de diàmetre. 

La profunditat s’ajustarà a la canonada però ha de permetre a un operari treballar dret mentre 

instal·la una ventosa. Això voldrà dir que el recobriment o la profunditat de la canonada en 

aquesta punt haurà de ser mínim d’1 metre. 

2.5.2. Arqueta de desguàs 

Seran anells prefabricats de d'1 metre de diàmetre interior lliure, sobre una base prefabricada. 

La tapa i el marc seran de fosa de 0,60 m de diàmetre. 

La profunditat s’ajustarà a la canonada però ha de permetre a un operari treballar dret mentre 

instal·la una ventosa. Això voldrà dir que el recobriment o la profunditat de la canonada en 

aquesta punt haurà de ser mínim d’1 metre. Es taparà cada cambra amb una tapa circular de 

registre. 
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L’aigua s’evacuarà a una cambra d’on es podrà succionar amb un camió-bomba o desguassar a 

una riera pròxima. 

3. ESTACIÓ DE BOMBAMENT I CAPTACIÓ 

L’estació de bombament constarà d’una petita edificació per contenir els equips de control i 

electrificació de la bomba ja que la bomba estarà instal·lada a profunditat i no ocuparà espai 

en superfície i la pròpia captació. 

3.1. Captació 

La captació projectada consisteix en un pou profund de secció circular amb un diàmetre de 

perforació de 762 mm i una profunditat total de 375 m. 

La columna de producció es compon de tubs llisos, filtres i centralitzadors. Es pot disposar com 

una columna solidària, telescòpica o no, soldada o roscada i inclusivament en trams. 

Tubs llisos 

La canonada de revestiment, constituïda pels tubs i filtres, és definida a partir de la 

interpretació conjunta de: temps de penetració, descripció de les mostres i perfilajes geofísics 

realitzats. Aquesta es pot estendre des del fons del pou fins a la superfície o no. Quan el 

revestiment s'estén fins a la superfície, haurà de preveure una càmera de bombament, les 

dimensions i ubicació són funció del nivell piezomètric, el nivell dinàmic projectat i del volum 

d'aigua que es pretén extreure del pou. 

De manera general, aquesta canonada que pot ser única o depenent del seu pes, en trams, ha 

de tenir en compte aspectes de seguretat i de monitorització de la col·locació del prefiltre al 

pou. En pous profunds, també es recomana la col·locació de prop de 100m de tubs llisos per 

sobre del filtre.  

Un altre punt important és la instal·lació de filtres en una posició normalment situada al basalt, 

a una distància no inferior a 60m de sostre de l'aqüífer (i de la secció de filtres). Aquest filtre 

índex té la finalitat d'auxiliar i controlar adequadament la instal·lació de prefiltre en el pou. 

Tota la canonada serà dotada de centralitzadors. A la zona productora hauran ubicar 

equidistants a una distància de 12 a 18m i hauran de ser de tipus cistella de boles. 

En aquest cas, la canonada de revestiment serà d’acer i tindrà un mínim de 4 mm de gruix. 

Filtres 

Els filtres són també coneguts per ser la part més sensible d'un pou tubular profund. 

Comunament es diu que es tracta del cor del pou. 
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El dimensionat dels filtres, la definició de les seves característiques físiques constructives, el 

tipus d'obertura de les ranures i la metodologia de configuració, són elements que 

possibilitaran un aprofitament adequat de l'aqüífer, amb menors pèrdues de càrrega, la millor 

eficiència i relació de consum d'energia per metre cúbic d'aigua extreta. No obstant, per fer-ho 

el més ajustadament possible, aquest filtres s’hauran de dissenyar a partir dels resultats 

geotècnics obtinguts amb el sondeig d’inspecció del pou. 

Com a resultat d'aquesta situació i del fet que en el mercat predominen filtres (qualsevol sigui 

el seu tipus) amb obertures que usualment són de 0,25mm, 0,50 mm, 0,75mm, 1,00mm i que 

augmenten a intervals de 0.25mm, es pot definir una mida que millor s'ajusti a les condicions 

d'exploració de l'aqüífer, de retenció de les partícules fines d'aquest i que ocasioni les menors 

pèrdues de càrrega.  

Posteriorment, en l'ítem corresponent es considerarà la definició del prefiltre (massís filtrant) i 

de les seves característiques, així com de com fer la selecció. Actualment, n'hi ha prou indicar 

que amb la definició del filtre només faltaria al projectista i l'executor del pou adoptar els 

altres procediments aquí suggerits (mostreig i caracterització de la formació, velocitat 

d'avançament, etc.) per definir amb precisió la ubicació dels filtres. 

Algunes recomanacions bàsiques del dimensionat dels filtres són: 

 Per tal de reduir pèrdues de càrrega en els filtres s'ha d'utilitzar preferentment els que 

tinguin obertures de 0.75mm (i no els de 0.25 o inclusivament 0.50 mm), obtenint-se 

en conjunt amb el massís filtrant (prefiltre) una retenció hidràulica adequada per a les 

partícules més fines de l'aqüífer. 

 En pous amb profunditats superiors a 300m, es recomana la utilització de filtres de 

major resistència al col·lapse. En alguns tipus de filtres això s'obté amb augment de 

diàmetre i de la quantitat de filferros verticals. En altres casos es recomana l'augment 

de gruix del mateix tub. 

 És important indicar que la utilització de filtres d'acer inoxidable i amb menor 

obertura, ofereixen en contrapartida una major resistència mecànica. En aquest cas cal 

avaluar els costos i adoptar la mesura que millor s’ajusti al lloc. L'ús de filtre i acer 

inoxidable també podrà ser conseqüència de la pròpia qualitat de l'aigua, i del seu 

potencial d'axi-reducció. 

A la figura següent es presenten imatges i perfils de filtres comercials, podent haver de tipus 

espirals, de xapa perforada o estampats, i de PVC. De manera general, es mostra les condicions 

normals de flux d'aigua al passatge pels filtres. 
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Figura 3. Tipus de filtre i esquema de flux. 

Algunes variacions al voltant d'aquest model bàsic sorgeixen en funció de la necessitat e 

brindar al filtre una alta resistència a la tensió i pressió de col lapse. En profunditats superiors a 

700m, el filtre espiral s'adapta de manera que en una columna constituïda per tubs perforats, 

tindrà la resistència donada per aquests. 

L'aplicabilitat d'altres tipus de filtres està condicionada a factors com la profunditat, cost i 

objectiu en termes de resultats de cabal d'aigua a extreure. Per tant, la utilització de filtres de 

PVC (així com la pròpia columna de tubs llisos) no només depèn del percentatge d'àrea oberta, 

sinó principalment de la seva limitació de utilització en profunditats superiors a 250m. 

Filtres estampats existents en el mercat, usualment anomenats tipus Nold, són realitzats en 

xapa, presenten baix percentatge d'àrea oberta i en funció dels processos de fabricació són 

més vulnerables a la qualitat de l'aigua. s'ha de considerar encara problemes de "ovalització" 

en la seva estructura. 

Com que l'aqüífer analitzat està constituït, a falta de la confirmació del sondeig de perforació, 

per calcàries homogènies i ben seleccionades, el predomini de zones amb relativa 

transmissivitat fa recomanable optar per un tipus de filtre estampat, ja que presenta un 

percentatge mitjà d’àrea oberta i un disseny que permet una millor eficiència en els processos 

de desenvolupament i manteniments posteriors.  

Prefiltre 

Teòricament, abans de la definició de les característiques del filtre (obertura, tipus, etc.) cal 

definir les del mateix prefiltre. Per a això s'han de realitzar assajos granulomètrics de diversos 

sectors de l'aqüífer, atès que aquest presenta diferents característiques granulomètriques. 

Amb aquest procediment es defineix la corba granulomètrica mitjana de l'aqüífer, el seu 

coeficient d'uniformitat i indicadors com el D40, D90 i D70, així com les característiques de la 

corba patró del prefiltre. 
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Una vegada determinada la corba granulomètrica i amb els diàmetres corresponents a una 

retenció del 40%, 70%, i 90% es defineix el coeficient d'uniformitat (com es ha indicat a dalt) i 

amb els altres es traça una corba que reflecteixi la corba del prefiltre desitjat. 

Hidràulicament és adequat un prefiltre de coeficient d'uniformitat semblant a: 

 Prenent un diàmetre de mida corresponent a un 70% de tota la sorra retinguda (D70), i 

multiplicant aquest valor per un coeficient entre 4 i 6. Usualment s'ha adoptat 5. 

 La mida de partícula obtinguda correspon també al punt on el 70% del prefiltre seria 

retingut en un cedàs. 

 Utilitzant el punt obtingut i transportant aquest al D90 (de la mateixa forma) es traça 

una corba temptativa que representa la corba granulomètrica del prefiltre desitjat. 

 Finalment, a través d'aquest procés, es defineix l'obertura del filtre, de tal manera que 

el mateix retingui un equivalent al 90% d'aquest prefiltre. 

A la pràctica s'intenta treballar amb aquells materials, tant de filtre com prefiltre, que estiguin 

disponibles en el mercat i que més s'apropin a les condicions referides. 

En aquest cas, es col·locaran filtres estampats, amb una obertura de 0.75mm (Usual en el 

mercat) i un prefiltre amb corba granulomètrica aproximada d'1 a 2 mm, sent aquest prefiltre 

predominantment ben arrodonit. Aquests dos valors s’hauran d’acabar d’ajustar amb els 

valors obtinguts de l’anàlisi granulomètric del sondeig de perforació inicial. 

S’ha d'assegurar que el prefiltre no estigui contaminat amb contaminants físics o químics en la 

seva font, transport i emmagatzematge. Es recomana l’addicció d'hipoclorit durant la 

col·locació del prefiltre, la qual cosa va realitzant una primera desinfecció. 

Cimentacions 

Des d’un punt de vista hidrogeològic es recomana cimentar des del fons de la perforació fins a 

5 metres per sobre del contacte amb la capa d’argiles del Keuper amb l’objectiu d’evitar 

dissolucions per contacte de l’aigua subterrània amb els guixos i sals dels materials d’aquesta 

capa. 

Els projectes d’execució de sondejos també han d’incorporar les operacions corresponents de 

cimentació que garanteixin que el sondeig no és una via preferent de contaminació del domini 

públic hidràulic. Això implicarà la cimentació de la boca del pou i a uns 110 metres, just a la 

interfície entre la zona seca i la potencialment humida. 

La cimentació de l'espai anular dels pous evita la comunicació directa entre l'aqüífer i les 

aigües d'escolament superficial, aïlla els diferents nivells aqüífers d'una perforació, evita el 

buidatge incontrolat i continu de determinats nivells aqüífers i ajuda a la protecció de la 

canonada. És necessari que totes les captacions que es construeixin disposin a la part més 
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superficial d'un tram cimentat. La cimentació haurà de tenir sempre un gruix de corona mínim 

de 5 cm. És a dir, entre la canonada i la paret del sondeig s'ha de deixar un espai de, com a 

mínim, 5 cm. 

Finalment, per a garantir l’eficàcia de les operacions de cimentació, les desviacions de la 

vertical de les perforacions no poden ser superiors a 1º per cada 50 m de perforació (1º/50 m). 

 

Figura 4. Esquema constructiu del pou de bombament. 



ANNEX 10. DIMENSIONAMENT ESTRUCTURAL I TIPOLÒGIC                             Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 17 

 

3.2. Edifici de control i electrificació 

3.2.1. Bases de disseny 

La principal normativa utilitzada és la normativa espanyola, la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. S’ha utilitzat per la definició de la classe d’exposició, el nivell de control 

d’execució, els coeficients de majoració de càrregues, els materials, les quanties geomètriques 

mínimes, etc. 

La classe d’exposició dels elements estructurals en aquesta obra és la classe I ja que es tracta 

d’una construcció que no ha d’estar en contacte amb la humitat de la captació, tal com indica 

l’article 8 de la EHE-08. A més, no estaran sotmesos a cap classe específica d’exposició dels que  

indica el mateix article de la instrucció. 

El tipus de formigó utilitzat serà HA-30/P/20/I. La resistència característica mecànica del 

formigó és: 

 Resistència característica (fck): 30 N/mm2 

 Resistència de càlcul (fcd): 20 N/mm2 

 Mòdul d’elasticitat (Ec): 40000 N/mm2 

L’acer de les barres per armat serà del tipus B-500S. Las principals característiques d’aquest 

tipus d’acer són: 

 Resistència característica (fyk): 500 N/mm2 

 Resistència de càlcul (fyd=1,15*fyk): 435 N/mm2 

A continuació s’adjunta una taula resum de les característiques dels materials utilitzats. 

Paràmetre Valor Article EHE-08 

Classe d’exposició general I 8 
Classe d’exposició específica - 8 
Tipus de formigó HA-30/P/20/I  
Mòdul d’elasticitat del formigó (Ec) 40000 N/mm2  
Resistència característica del formigó (fck) 30 N/mm2  
Coeficient seguretat resistència formigó 1,5 15.3 
Resistència de càlcul del formigó (fcd) 20 N/mm2 39.4 
Tipus d’acer armadures B-500S  
Resistència acer armadures (fyk) 500 N/mm2  
Coeficient seguretat resistència acer 1,15 15.3 
Resistència de càlcul de l’acer (fyd) 435 N/mm2  
Recobriment armadures 35 (25+10) mm 37.2.4 

Taula 3. Classes d’exposició i característiques dels materials. 
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3.2.2. Accions sobre les estructures de formigó 

Les accions que s'han tingut en compte per al càlcul i comprovació de les estructures de 

formigó armat d'aquest projecte són les següents: 

i. Accions permanents 

Les accions permanents són aquelles que actuen en tot moment i són constants en magnitud i 

posició. Dins d'aquest grup s'engloben el pes propi de l'estructura, accessoris i de l'equipament 

fix. 

Pesos propis 

Es refereix al pes dels elements resistents, que en aquest projecte són elements de formigó 

armat, de manera que s'ha considerat un pes específic de 2,5 t/m3.  

Així, les estimacions per la resta d’elements estructurals són: 

- Pes propi de les corretges: 10 kp / m 

- Pes material recobriment de cobertura: 20 kp/m2 (estimació) 

Càrregues mortes 

Són les degudes a elements no resistents i que carreguen sobre els resistents. En aquest cas no 

es tindrà en compte cap càrrega d’aquest estil ja que dins la caseta només s’instal·laran les 

caixes de de control i electrificació amb un pes pràcticament menyspreable. 

ii. Accions variables 

Són aquelles que poden actuar o no sobre l'estructura. Dins d'aquest grup s'inclouen 

sobrecàrregues d'ús, accions climàtiques, accions degudes al procés constructiu, etc. 

Sobrecàrregues d'ús 

Les sobrecàrregues d'ús estan formades per aquelles accions derivades de la utilització de 

l'estructura, i que per tant no són constants en posició ni magnitud. 

Com que sobre els elements estructurals a dissenyar no es permetrà el pas de trànsit rodat, 

només s'han pres: 

- Neu = 4 kp/m2.  

- Vent = w = 15 kp/m2. Es considera nau tancada a efectes del càlcul dels coeficients eòlics. 
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3.2.3. Càlculs 

L'edificació a projectar consisteix en la construcció d'una petita nau de nova planta per ubicar-

hi la instal·lació d’electrificació i control del sistema de bombament i un espai on 

s'emmagatzemen els estris per a l'explotació de la captació. 

Es tracta d'una edificació quadrada de dimensions 3 x 3 metres. L'edifici es resol mitjançant 

dos pòrtics de 3 metres de llum, separats a 3 metres de manera que defineixin una caseta a 

una sola aigua. 

Coberta 

1. Separació biguetes de coberta 

s = 3,2 m / 4 = 0,8 m → 5 biguetes separades 0,8 m 

2. Hipòtesis de carga 

Pes Propi = PP = 10 kp/m (pes propi) 

PC = 20 kp/m2 · 0,8 m = 16 kp/m (pes recobriment coberta) 

ac = PP+PC = 26 kp/m 

Neu: Com =20º <60º, an = 37,60 kp/m2 · 0,8 m · cos(20º) = 28,26 kp/m 

Vent: av = ci · w · s on ci (coeficient eòlic) és c1 = +0,2 ó c2 = -0,4 (succiona) 

- sobrevent: av = c1 · w · s = 0,2 · 150 kp/m2 · 0,8 m = 24 kp/m 

- sotavent: av = c2 · w · s = 0,4 · 150 kp/m2 · 0,8 m = 48 kp/m (succiona → favorable) 

3. Estat Límit de Servei (E.L.S.) 

Per a l’estat límit últim de servei, la hipòtesis més desfavorables és considerar les següents 

càrregues: 

Py = (an + ac) · cos α+ av = (28,26 + 26) · cos(20) + 24 = 75 kp/m 

Px 
sup = (an + 

2

ca
 ) · sin α = (28,26 + 

2

26
) · sin(20) = 14,11 kp/m 

Px 
inf =  

2

ca
 · sin α ·= 

2

26
 · sin(20) = 4,4 kp/m 

Es projecten les corretges de coberta com continues d’un vano de 6m. La fletxa admissible es 

L/250 = 300/250 = 1,2 cm. 

La inèrcia necessària és: 

4
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Per aquest valor d’inèrcia qualsevol perfil comercial IPN compleix. Per tant ens quedem amb el 

més baix possible, és a dir, un IPN 80. 

Aquest perfil, a l’ala superior té una inèrcia en el seu propi pla de Iy/2 = 3,2 cm4, amb el què 

lacàrrega Px 
sup provocaria una fletxa horitzontal de  cmfadm 89,0

2,3

311,14
0025,0

4




  que 

resulta totalment acceptable. 

4. Estat Límit Últim (E.L.U.) 

P*
y= (1,5·an+1,33·ac)·cosα + av = (1,5·28,26 + 1,33·26)·cos(20) + 24 = 108,3kp/m 

P*
x 

sup = (1,5·an + 1,33·
2

ca
 sinα = (1,5·28,26 +1,33·

2

26
) · sin(20) = 20,41 kp/m 

resultant, 





8

2*
* LP

M
y

x  0,125 · 108,3 · 32= 121,84 kp·m 





2

2sup*
* LP

M
x

y  0, 5 · 20,41 · 32= 91,85 kp·m 

Es comprova que si el perfil IPN 80 pot suportar aquests esforços, 
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M
 625 kp/cm2 < 2600 kp/cm2 → IPN-80 va bé 
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M
  6124 kp/cm2 < 2600 kp/cm2 → IPN-80 no va bé → Cal un perfil 

major. 








2/2600

10085,91

2/

10085,91
2600

yW
 7,06 cm3 → IPN-120 va bé. 

Per tant, s’utilitzaran 5 corretges de coberta IPN-120 a 0,8 metres de separació entre elles. 

Pilars i dintells 

Els pilars són els elements encarregats de transmetre les càrregues de la coberta fins a la 

fonamentació. Els pilars seran elements de formigó armat, i per dimensionar s'han de 

determinar les càrregues transmeses per la coberta a cada un dels pilars. 
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A causa de la geometria de l'edificació les càrregues que ha de transmetre el pilar més 

sol·licitat a la sabata són: 

Nd = 3525,17 kp Vd = 2095,27 kp Md = 3562,90 kp·m 

De les accions i geometria de l'estructura s'obtenen els esforços a considerar en el disseny del 

dintell: 

Nd = 2550,75 kp Vd = 2895,57 kp Md = 3562,90 kp·m 

El perfil solució d'aquests esforços que es proposa és el perfil HEB 140 per als pilars i pel 

dintell. 

Parets 

Finalment, un cop construïdes les fonamentacions, pilars i coberta, es procedeix a fer el mur 

de fàbrica que tancarà i envoltarà l'edifici de l'estació de bombament. Serà un mur format per 

blocs de formigó de 40x20x20 cm. 

3.2.4. Síntesi 

L'edificació que tanca l'estació de bombament a projectar consisteix en la construcció d'una 

nau de nova planta, que contindrà a més de les caixes d’electrificació i control espai on 

emmagatzemar les eines a utilitzar en l'explotació i manteniment de la captació. 

Es tracta d'una edificació quadrada de dimensions 3 x 3 metres. L'estructura es conforma a 

partir de dos pòrtics de perfil metàl·lic de 3 metres de llum, separats a 3 metres. 

Els pilars i llindes es realitzen amb el perfil HEB-140. La coberta es crea a partir de 5 corretges 

de coberta de perfil IPN-120, separades 0,8 metres. A efectes de dimensionament, no és 

necessària la disposició de tirants. El pendent dels faldons de la coberta és del 20%. 

Pel que fa a la coberta final de l'edifici, a causa de la poca inclinació de la coberta s'ha decidit 

utilitzar plaques de perfils de fibrociment, proporcionant elles mateixes estanquitat. Sobre les 

plaques es col·locaran teules ceràmiques, element típic en les teulades de les cases dels nuclis 

propers. 

La fonamentació consisteix en sabates sota cada pilar de l'estructura de dimensions 1,3 x 1,3 x 

0,9 metres. Les sabates estan unides longitudinalment per una riosta de 0,5 m d'ample i 0,50 

m de cantell. 

Finalment, un cop construïdes les fonamentacions, pilars i coberta, es procedeix a fer el mur 

de fàbrica que tancarà i envoltarà l'edifici de l'estació de bombament. Serà un mur format per 

blocs de formigó de 40x20x20 cm. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex descriu les actuacions que es portaran a terme per a urbanitzar 

adequadament l’entorn de la captació objecte del projecte. Es tracten els següents elements: 

 Accessos 

 Pavimentació 

 Subministrament elèctric. 

Per a cada un d’aquests elements, i en funció de les seves necessitats funcionals i estètiques, 

definirem les seves característiques. 

2. TANCAMENT DE LA PARCEL·LA I ACCÉS 

L’accés a la captació es pot considerar que es farà través de la carretera TV-3031 però els 

últims 25 metres d’aquesta (cal recordar que el pou es construirà més enllà de la línia 

d’edificació de la carretera) es faran a través d’un nou camí que s’haurà de construir a través 

d’actuals camps de conreu. 

Des del camí es podrà accedir a la captació. S’hi instal·larà una porta metàl·lica de doble porta i 

d’accionament manual que entroncarà per ambdós laterals amb el tancament metàl·lic que 

envoltarà tot el perímetre de la depuradora. 

Tot el recinte quedarà ben definit amb una tanca de malla metàl·lica amb subjecció a piquets 

separats cada 3 metres i amb filferros torçors. La tanca tindrà 2 metres d’alçada. Aquest 

tancament es fa per a evitar la possible entrada de nens o animals a la planta, degut als perills 

que per a ells això pot comportar. 

No s’ha previst situar específicament places d’aparcament encara que hi ha espai suficient a la 

planta per poder aparcar un o més cotxes. 
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3. PAVIMENTACIÓ 

Cal dotar la petita edificació de la captació d’un ferm adequat al seu ús, de manera que tingui 

una llarga vida útil, que els costos de manteniment i construcció siguin petits, i que la imatge 

que transmetin a l’usuari sigui positiva. 

No obstant, cal tenir en compte que tant a l’entorn de la captació com dins l’edificació on 

s’han d’instal·lar els controls i el sistema d’electrificació, serà només visitada per personal de 

manteniment. Conseqüentment, no serà necessari un acabament massa estètic i es deixarà 

coma a capa final el mateix formigonat tant a l’interior com a l’exterior. 

Pel que fa a la circulació de vehicles, es preveu que aquesta serà molt petita. Tan sols es 

preveu la circulació de vehicles pesants en moments puntuals en que es faci necessari actuar a 

la captació per algun tipus de reparació. Durant la resta del temps, circularan majoritàriament 

persones. No és necessària maquinaria lleugera per al manteniment periòdic de la captació. 

Pel que fa al tràfic de vehicles, s’ha fixat en un T42, menys de 25 vehicles pesats al dia segons 

la normativa de carreteres. No és coneix el tipus de sòl però com que actualment ja serveix 

com a zona d’estacionament per als vehicles agrícoles de la finca en la que es troba, s’ha 

considerat que té una qualitat alta com a explanada (E3). Per tant, la secció de ferm requerida 

és: 

 

Figura 1. Paquet de ferms possibles pel camí i l’explanada d’accés al bombament. 

En aquest cas, s’utilitzarà el ferm flexible ja que el camí preexistent ja és d’aquesta tipologia. 

4. ELECTRICITAT 

És necessari portar la xarxa elèctrica fins a la captació per tal d’alimentar el sistema de 

bombament i l’enllumenat de l’edifici de control.  

La connexió es farà a partir de la xarxa elèctrica de baixa tensió que arriba a l’edificació 

principal de la parcel·la on s’ha de construir el pou. Aquesta, es troba a prop del punt proposat 

per fer-hi el pou i per aquest motiu, la connexió es farà de forma aèria i s’enviaran cables a les 

instal·lacions que requereixin subministrament elèctric. 
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Figura 2. Escomesa de subministrament elèctric fins al nou pou. 
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1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

1.1. Dimensiomament 

En el present annex es realitza el dimensionament de la instal·lació elèctrica en l’abastament 

del sector G de Vilansats, complint amb el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (RD 

842/2002). 

Distribució general 

L’escomesa elèctrica arriba fins on hi hagi la caixa general situada a la sala de control i estarà 

degudament protegida. D’aquí s’alimentarà el quadre general de distribució de baixa tensió 

del que sortiran els conductors de fase i el conductor neutre. La potència total a instal·lar en la 

captació és de 40,50 kW. 

Els conductors seran cables de coure aïllats amb XPLE i disposats sota tubs, amb cables 

unipolars. Les canalitzacions aniran enterrades o a l’exterior, sobre safates o sobre la paret 

mitjançant abraçadores. 

Línia monofàsica 

La línia monofàsica està formada per la instal·lació d’enllumenat i els endolls monofàsics amb 

que compta la captació. 

Dimensionament de la instal·lació d’enllumenat 
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El mètode utilitzat per al dimensionament de l’enllumenat de la captació és el mètode del flux. 

A partir d’una intensitat d’il·luminació ( E) es determina el nombre de punts de llum i la seva 

distribució amb l’expressió de l’equació següent: 

S

N
E útil 
  

On: 

E: intensitat d’il·luminació (lux); 

Φútil: flux lluminós útil de cada punt de llum (lm); 

N: nombre de punts de llum en funcionament; 

S: superfície a il·luminar (m2). 

El flux de llum útil es determina a partir del flux de llum unitari de cada punt de llum i els 

coeficients d’utilització i de conservació amb l’expressió de l’equació següent. 

ucúntútil cc   

On: 

Φunt: flux de llum unitari de cada làmpada (lm); 

cc: coeficient de conservació; 

cu: coeficient d’utilització. 

El flux de llum unitari es determina amb l’expressió de l’equació 3 a patir de potència de el 

rendiment lluminós d’una làmpada. 

 Púnt  

On: 

P: Potència elèctrica de la làmpada (W); 

η: rendiment lluminós de la làmpada (lm/W). 

El coeficient de conservació es troba tabulat en funció de les operacions de manteniment que 

es porten a terme en la instal·lació d’enllumenat tal com es mostra en la taula 1 i depèn del 

tipus de llumenera. 

Llumenera  cc  

Hermètica  0,80-0,87  
Ventilada  0,70-0,80  

Oberta  0,65-0,75  
Taula 1. Valors orientatius del coeficient de conservació en funció del tipus de llumenera. 
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El coeficient d’utilització es troba a partir del tipus de làmpada, el tipus de llumenera, el tipus 

de superfície que il·lumina i l’índex del local (R) que es calcula amb l’equació 4 per a 

l’enllumenat directe o semidirecte: 

 bah

ba
R






'
 

On: 

a: amplada de la superfície a il·luminar (m); 

b: longitud de la superfície a il·luminar (m); 

h’: alçada entre el pla de treball i el punt de llum (m). 

En la taula següent es mostren els valors del coeficient d’utilització per a làmpades de 

descàrrega amb llumeneres metàl·liques brillants en funció de l’índex del local i del tipus de 

superfície. 

Índex del 
local R  

Tipus de superfície  
clara  normal  fosca  

1  
2  
3  
4  

0,45  
0,59  
0,65  
0,70  

0,40  
0,55  
0,61  
0,65  

0,37  
0,51  
0,58  
0,61  

Taula 2. Valors del coeficient de utilització en funció del tipus de superfície i l’índex del local. 

En la Taula 3 es mostra la determinació dels punts (N) de llum en funció del tipus de làmpada, 

la superfície a il·luminar (S) i la intensitat d’il·luminació ( E). Segons norma DIN 5035, per a 

sones interiors d’edificacions és necessària una intensitat d’il·luminació de 250 lux i per a zones 

de trànsit de 10 lux. 

Zona E (lux) S (m2) 
Tipus de 
làmpada 

P (W) η (lm/W) cc cu N 

Interior 250 9,00 VM* 250 60,00 0,80 0,45 1 
Exterior 10 100,00 VSBP** 35 180,00 0,70 0,65 1 

*VM: làmpada de vapor de mercuri 
**VSBP: làmpada de vapor de sodi a baixa pressió 

Taula 3. Determinació dels punts de llum en les diferents zones de la captació. 

Per tant, col·locant una làmpada e vapor de mercuri dins l’edifici de captació i una làmpada de 

vapor de sodi a baixa pressió en l’exterior, es pot considerar que la captació es troba 

suficientment il·luminada. 

Altres elements monofàsics en la captació 

En la captació hi haurà tres endolls monofàsics de 1.380 W cadascun. 

Dimensionament de la línia monofàsica de la captació 
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A partir dels elements que conformen la línia monofàsica, es determina la secció dels 

conductors de fase, neutre i de protecció així com els elements de protecció necessaris en la 

instal·lació. 

i) Descripció de les línies monofàsiques 

En la taula 4 es mostra la distribució de línies monofàsiques en la captació 

Línia  Components  Unitats  Pind (W)  Ptotal (W)  

Línia 1  314,00  

1.1  
1.2  
1.3  

Làmpades de VM  
Làmpades de VSBP  
Llum d’emergència  

1  
1  
1  

250,00  
35,00  
29,00  

250,00  
35,00  
29,00  

Línia 2  4.140,00  

2.1  Endolls monofàsics  3  1.380,00  4.140,00  
Taula 4. Distribució de línies monofàsiques en la captació. 

ii) Descripció del mètode de càlcul per a les seccions dels conductors 

Per determinar la secció dels conductors de les línies es fa per dos mètodes, el mètode de 

l’escalfament i el mètode de la caiguda de tensió. A continuació es descriuen els dos mètodes i 

com s’utilitzen per determinar la secció dels conductors. 

a) Secció per escalfament 

Segons la intensitat que circula per una conducció elèctrica, el material i la secció d’aquesta, el 

conductor s’escalfa més o menys. L’escalfament que pot suportar una conducció elèctrica està 

relacionat amb el tipus d’aïllant que s’utilitza per recobrir-la, la protecció mecànica i el tipus de 

cable elèctric (unipolar, bipolar...). En la ITC-BT-19 es dóna la secció mínima per als conductors 

segons el tipus d’instal·lació. 

En la Taula 5 es mostra la secció mínima necessària segons la intensitat elèctrica per 

instal·lacions elèctriques receptores amb cables unipolars de coure amb aïllament de XLPE 

col·locats sota tub segons ITC-BT-19 per a conduccions monofàsiques. Per conductors de coure 

en instal·lacions soterrades (en aquest cas enllumenat exterior), segons ITC-BT-07, la secció 

mínima del conductor de fase i neutre és de 6 mm² amb secció de protecció de 35 mm². 

Secció (mm2) Intensitat (A) 

1,5  
2,5  
4  
6  

10  
16  
25  
35  

15  
21  
27  
36  
50  
66  
84  

110  
Taula 5. mínimes per conductors elèctrics en funció de la intensitat segons ITC-BT-19. 
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La intensitat elèctrica es determina a partir de la potència aparent i el voltatge amb l’equació 

següent: 

V

S
I   

On: 

I: intensitat (A); 

S: potència aparent (VA); 

V: voltatge (V), en línies monofàsiques = 230 V. 

La potència aparent es determina a partir de la potència activa i el factor de potència segons 

l’equació: 

cos

P
S   

On: 

P: potència activa (W); 

cos φ: factor de potència. 

Per a les làmpades de descàrrega la potència aparent es determina com: 

PS  8,1  

Un cop determinada la secció dels conductors segons l’escalfament, cal comprovar la caiguda 

de tensió que provoca la conducció. 

b) Secció per caiguda de tensió 

Els conductors elèctrics provoquen una caiguda de tensió degut a la resistència elèctrica que 

ofereixen. Aquesta resistència determina la caiguda de tensió, que és una pèrdua de potencial. 

La caiguda de tensió és proporcional a la longitud de la conducció i la intensitat i inversament 

proporcional al voltatge, la secció del conductor i la resistivitat del material. Segons aquests 

paràmetres la caiguda de tensió es pot determinar amb l’equació següent: 

 


·cos··
··

100·2
% II LI

VS
Cdt  

On: 

S: secció del conductor (mm2); 

V: voltatge (V); 



ANNEX 12. ELECTRICITAT I CONTROL                                                                    Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 6 

Ii: intensitat individual (A); 

Li: longitud de la conducció (m); 

χ: resistivitat del material del conductor (Ωm/mm2), per al coure = 56 Ωm/mm2 

En conduccions d’enllumenat la caiguda de tensió no pot superar el 3% i la resta de 

conduccions no pot superar el 5%. Si això succeeix, la secció ha de ser superior a la 

determinada per escalfament. 

En el cas de que hi hagi motors, s’ha de tenir en compte que quan un motor arrenca treballa 

amb una intensitat major, per tant caldrà afegir un factor de majoració de la intensitat en el 

motor més potent (en cas de tenir una línia amb motors de diferent potència) o al motor que 

es troba més allunyat (en cas de tenir motors d’igual potència). El factor de majoració de la 

intensitat és igual a 1,25, com s’indica en la ITC-BT-47. 

c) Secció dels conductors de protecció 

La secció del conductor de protecció es determina en la taula 2 de la ITC-BT-19 segons la secció 

del conductor de fase. En la taula 6 es mostra la secció del conductor de protecció a partir de la 

secció del conductor de fase. 

Secció dels conductors de fase (mm2)  Seccions mínimes dels conductors de protecció 
(mm2)  

S<16  
16<S<35  

S>35  

S(*)  
16  
S/2  

*Amb un mínim de:  
2,5 mm2, si els conductors de protecció formen part de la canalització d’alimentació i tenen protecció 
mecànica.  
4 mm2, si els conductors de protecció no formen part de la canalització i no tenen una protecció  

Taula 6. Secció del conductor de protecció a partir de la secció del conductor de fase. 

iii) Càlcul de la secció dels conductors de la línia monofàsica 

A continuació es mostren les seccions dels conductors calculades a partir del mètode descrit 

en l’apartat 2.2.3.ii. 

En la taula 7 es mostren les seccions dels conductors de les sublínies monofàsiques calculades 

per escalfament. 

Línia  Unitats  Pindividual 

(W)  
Sindividual 

(VA)  
Stotal (VA)  Iindividual 

(A)  
Itotal (A)  Sfase 

(mm2)  
Sprotecció 

(mm2)  

Línia 1  

1.1  
1.2  
1.3  

1  
1  
1  

250,00  
35,00  
29,00  

450,00  
63,00  
52,20  

450,00  
63,00  
52,20  

1,95  
0,27  
0,23  

1,95  
1,95  
1,95  

1,5  
6  

1,5  

2,5  
35  
2,5  

Línia 2  

2.1  3  1.380,00  1.380,00 4.140,00 6,00  18,00  2,5  2,5  
Taula 7. Seccions dels conductors per escalfament en les sublínies monofàsiques. 
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En la taula següent es mostra la comprovació per caiguda de tensió de les seccions dels 

conductors de les sublínies principals. 

Línia  Longitud (m)  Intensitat (A)  Secció (mm2)  %Cdt  

Línia 1  

1.1  
1.2  
1.3  

5,00  
7,00  

15,00  

1,95  
0,27  
0,23  

1,5  
6  

1,5  

0,10  
-  

0,04  

Línia 2  

2.1  10,00  18,00  2,5  1,12  
Taula 8. Comprovació de la caiguda de tensió en les sublínies monofàsiques. 

En la Taula 9 es mostra el càlcul de la secció per escalfament i la comprovació de la caiguda de 

tensió de les línies monofàsiques principals. 

Línia  Intensitat (A)  Secció de fase 
(mm2)  

Secció de 
protecció (mm2)  

Longitud (m)  %Cdt  

1  2,45  6  35  15,00  0,08  
2  18,00  2,5  2,5  10,00  1,12  

Taula 9. Seccions dels conductors de les línies monofàsiques principals i comprovació de la caiguda de tensió. 

iv) Elements de protecció en les línies monofàsiques 

La instal·lació monofàsica comptarà amb un interruptor diferencial (ID) per cada línia principal, 

amb sensibilitat de 300 mA i un magnetotèrmic (PIA) per cada sublínia amb un poder de tall de 

6 kA, el calibre dels quals es determina a partir de la intensitat que circula per cada línia. En la 

taula 10 es mostren els elements de protecció per cada part de la instal·lació monofàsica. 

Línia Intensitat (A) 
PIA ID 

Calibre (A) 
Poder de tall 

(kA) 
Calibre (A) 

Sensibilitat 
(mA) 

Línia 1 2,45   25 300 

1.1 1,95 2 6   
1.2 0,27 1 6   
1.3 0,23 1 6   

Línia 1 18,00   25 300 

 18,00 20 6   
Taula 10. Elements de protecció en la línia monofàsica de la captació. 

Dimensionament de la línia trifàsica 

Igualment que en el dimensionament de línies monofàsiques, la secció dels conductors es 

determina per escalfament i es comprova per caiguda de tensió. 

a) determinació de la secció dels conductors per escalfament 

La secció es determina per poder suportar l’escalfament degut al la intensitat elèctrica que 

circula a través del conductor. En corrent trifàsic la intensitat es determina amb l’equació: 
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3··cosV

P
I   

Segons la ITC-BT-19 la secció per conductor unipolars de coure, aïllats amb PVC, col·locats sota 

tub en corrent trifàsic a partir de la intensitat ha de ser la que es mostra en la Taula 11. 

Secció (mm2)  Intensitat (A)  

1,5  
2,5  
4  
6  

10  
16  
25  
35  
50  
70  
95  

13,5  
18,5  
24  
32  
44  
59  
77  
96  

117  
149  
180  

Taula 11. Secció de conductors a partir de la intensitat. 

b) Determinació de la secció dels conductors per caiguda de tensió 

La caiguda de tensió en línies trifàsiques es determina amb l’expressió de l’equació següent. 

 


·cos··
··

100·2
% II LI

VS
Cdt  

El percentatge de caiguda de tensió no pot ser superior al 5%. 

Distribució de les línies trifàsiques 

En la taula 15 es mostren els elements que conformen les línies trifàsiques de la captació. 

Línia  Components  Unitats  Pind (W)  cosφ  

Línia 1  

1.1  Bomba de 
captació  

1  30.000,00  0,80  

Línia 2  

2.1  Endolls trifàsics  2  6.400,00  1,00  
Taula 12. Distribució dels elements de la línia trifàsica de la captació. 

Dimensionament de la línia trifàsica de la captació 

i) Seccions dels conductors en la línia trifàsica de la captació 

En la taula 16 es mostren les seccions calculades per escalfament i les comprovacions per 

caiguda de tensió en les línies trifàsiques de la captació. La intensitat majorada és la intensitat 

circulant, a la que se li aplica un factor de majoració de 1,25, que representa l’arrencada d’un 

motor. 
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Línia  Intensitat 
(A)  

Intensitat 
majorada 

(A)  

Secció de 
fase (mm2) 

Secció de 
protecció 

(mm2)  

Longitud 
(m)  

%Cdt  

1.1  54,15  67,70  25  25  10,00  0,17  
2.1  32,00  40,00  16  16  10,00  0,31  

Taula 13. Seccions per escalfament i comprovació per caiguda de tensió de les línies trifàsiques de la captació. 

ii) Elements de protecció en la línia trifàsica 

Cada línia portarà com a elements de protecció un interruptor magnetotèrmic (PIA) i un 

interruptor diferencial (ID). Cada sublínia portarà un interruptor magnetotèrmic (PIA). En la 

taula 17 es mostren els calibres dels diferents elements de protecció de la línia trifàsica. 

Línia Intensitat (A) 
PIA ID 

Calibre (A) 
Poder de tall 

(kA) 
Calibre (A) 

Sensibilitat 
(mA) 

Línia 1 67,70   80 300 

1.1 67,70 80 10   

Línia 1 40,00   63 300 

 40,00 50 6   
Taula 14. Elements de protecció en la línia trifàsica de la captació. 

Secció dels conductors en la línia principal 

La secció dels conductors abans de la caixa general per xarxes subterrànies de distribució de 

baixa tensió ve determinada per la ITC-BT-07, en la taula 7 d’aquesta instrucció es determina la 

secció mínima dels conductors segons la intensitat que circula, el material del que estan 

compostos, el tipus d’aïllant que tenen per Recobriment i el tipus de cable (unipolars, 

tripolars...). En la taula 18 es mostra la secció mínima per conductors unipolars de coure aïllats 

amb PVC segons la intensitat que els travessa. 

Secció (mm2)  Intensitat (A)  

16  
25  
35  
50  
70  
95  

120  
150  
185  
240  
300  
400  
500  
630  

86  
110  
130  
155  
190  
225  
260  
290  
325  
380  
430  
480  
525  
600  

Taula 15. Seccions dels conductors de les xarxes principal de distribució. 

A través dels conductors de fase circula una intensitat igual a la suma de totes les intensitats 

de la línia trifàsica més la intensitat dels elements monofàsics que corresponen a cada fase. A 

continuació es mostra la intensitat que circula per cada conductor. 
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IR = 127,45 A 

IS = 107,70 A 

IT = 107,70 A 

A partir d’aquesta intensitat es determina una secció mínima per els conductors de fase de 35 

mm2. Segons la ITC-BT-7 la secció mínima per el conductor neutre ha de ser de 16 mm2. 

Elements de protecció en la línia principal 

Els elements de protecció per aquesta línia seran els fusibles (un per cada conductor de fase) i 

un ICP, el calibre dels quals es determina per la intensitat dels conductors. 

Fusibles calibre = 160 A 

ICP calibre = 160 A 

Posada a terra de la instal·lació 

Per la presa de terra s’utilitzaran piques verticals de 2 m. El nombre de piques es determina a 

partir de longitud mínima necessària per la posada a terra de la instal·lació. La longitud es 

determina a partir de la resistència màxima que tindrà la presa de terra, que es calcula amb 

l’expressió de l’equació següent. 

d

c
t

I

V
R   

On: 

Rt: resistència màxima de la presa de terra (Ω); 

Id: sensibilitat del diferencial (A), per el cas més desfavorable = 0,3 A; 

Vc: tensió de contacte (V), per a locals molls = 24 V 

Amb aquestes dades es troba que la resistència màxima de la presa de terra serà de 80 Ω. Amb 

aquesta resistència i l’expressió de l’equació 12 es troba la longitud necessària. 

tR
L


  

On: 

L: longitud (m) 

ρ: resistivitat del terreny (Ω·m), igual a 200 Ω·m; 

Rt: resistència màxima de la pica = 80 Ω. 

Amb aquesta fórmula es determina que la longitud necessària per un pica sola seria de 2,5 m, 

el que significa que caldran dues piques de 2 m de longitud. 

Factor de potència de la instal·lació 
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El factor de potència es determina a partir de potència activa i la potència reactiva dels 

diferents components de la instal·lació amb l’expressió de l’equació següent. 

   22
cos








kVArkW

kW
  

On: 

cosφ: factor de potència global de la instal·lació 

kW: potència útil d’un receptor 

kVAr: potència absorbida per un receptor degut al desfasament que provoca aquest, 

es pot expressar com la potència activa multiplicada per tanφ, essent φ l’angle de 

desfasament que provoca el receptor 

Les làmpades de descàrrega de la instal·lació d’enllumenat tenen un cosφ = 0,85; en els 

endolls, tan monofàsics com trifàsics el cosφ = 1; per a les bombems de la captació el cosφ = 

0,8. 

S’obté d’aquesta manera un factor de potència de 0,87. Es penalitzen els cosφ<0,9. Degut a 

això, es col·locarà una bateria de condensadors per tal de millorar el factor de potència. La 

potència de la bateria de condensadors es determina amb l’expressió de l’equació 14. 

 
 

 2
2

2

'cos



  kW

kW
kVArkVAr rcondensado


 

On: 

kVArcondensador: potència de la bateria de condensadors (kVAr) 

cosφ’: factor de potència global amb la bateria de condensadors 

S’obté d’aquesta manera que la potència necessària per a la bateria de condensadors ha de ser 

com mínim 3,35 kVAr. 

Per seguretat es col·locarà una bateria de condensadors amb una potència reactiva de com a 

mínim la meitat de la potència activa de tota la instal·lació. Per tant, la bateria de 

condensadors de la captació serà com a mínim de 23,65 kVAr. 
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1.2. Esquema unifilar 

 

Figura 1. Esquema unifilar de la instal·lació de la captació 

1.3. Balanç energètic 

En el present apartat es determina l’energia que es consumeix en el sistema de captació del 

nucli de Tivissa. Es calculen les necessitats en el procés de captació i s’obtenen les necessitats 

energètiques per al volum d’aigua bombejat. 

A partir de les dades dels equips que formen la captació, es calcula l’energia consumida per 

volum d’aigua captada. En la taula 1 es mostra el càlcul de la potència consumida pels equips 

d’impulsió en la captació. 

Paràmetre  Valor  Unitats  

Nº d’equips  2  Uts 
Nº d’equips en funcionament  1  Uts 
Potència unitària  55,00  kW 
Temps de funcionament  8,00  h/dia 
Energia consumida diàriament  440,00  kW·h/dia 
Cabal diari d’aigua captada 360,00  m3/dia 
Energia per volum d’aigua captada  0,358  kW·h/m3 

Taula 16. Energia consumida pels equips d’impulsió en la captació. 

1.4. Potència a contractar 

Per determinar la potència total a contractar es tenen en compte totes les parts implicades en 

la captació. En cada part es determina la potència màxima instantània a partir dels equips que 

poden estar en funcionament al mateix temps. 

En la taula següent es mostra el càlcul de la potència màxima instantània en la captació. 

Paràmetre  Valor  Unitats  
Bombament  55,00  kW 
Enllumenat  0,30  kW 

Endolls i altres elements  10,15  kW 
Potència màxima instantània  65,50  kW 

Taula 17. Potència màxima instantània en la captació. 
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2. SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control es basa en un sistema d'autòmats programables distribuïts al llarg d'una 

xarxa, a manera d'estacions remotes, que es connecten a l'estació d'operador. L'estació 

d'operador del centre de control local (CCL), adquirirà la informació relativa a tots els 

captadors de camp centralitzats a les estacions remotes, així com l'estat de totes les vàlvules i 

motors connectats a ells. D'altra banda el centre de control local (CCL), comandarà a tots les 

vàlvules motoritzades i motors del sistema. 

Hi ha una gran varietat de sistemes de control per a bombes hidràuliques al mercat. En moltes 

d’elles, es poden escollir les seves prestacions per tal d’ajustar-les a les necessitats de 

monitorització i manteniment desitjats.  

En general, aquests sistemes permeten integrar el control i supervisió de les bombes amb els 

nivells d’aigua del dipòsit regulador. Per tant, disminueixen la necessitat de control manual in 

situ. Això pot reduir els costos de manteniment i al mateix temps garantir una operació segura. 

Entre les prestacions més habituals es pot trobar: 

 Notificació d'alarmes sobre qualsevol paràmetre o esdeveniment que suposi una 

anomalia o que tingui un interès especial.  

 Definició de comportaments automàtics simples, com horaris d'apagada i encesa de 

motors. 

 Alternança automàtica de les bombes (en sistemes amb bombes de reserva 

instal·lades en paral·lel) 

 Control dels nivell alt i nivell baix de l’aigua 

 Control de fallada de l’alimentació 

Si, a més a més, el controlador es connecta a un sistema de Control Supervisor i Adquisició de 

Dades (SCADA de les sigles en anglès, Supervisory Control And Data Acquisition)es poden 

programar els seus paràmetres de funcionament a la vegada que es pot llegir i controlar 

remotament l’estat, les alarmes i les dades operacionals que es generen 

Per aconseguir connectivitat remota, aquests sistemes treballen via cable, ràdio, línia de 

telèfon, GSM, internet, etc. 

En aquest apart de l’annex es defineix el sistema de control automàtic que regularà 

l’abastament del nucli de Tivissa. 

2.1. Control automàtic en la captació 

2.1.1. Descripció del funcionament 

En la captació s’impulsa aigua durant vuit hores al dia aproximadament i en horari nocturn, de 

les 0:00 fins a les 8:00. 
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La captació la formen dues bombes. Durant el període de funcionament diari funcionarà una 

sola bomba de forma continuada. En el període de funcionament del dia següent funcionarà 

l’altra bomba, de manera que s’alternaran el funcionament. 

L’aigua que s’impulsa es descarrega en el dipòsit de regulació, 1,2 quilòmetres aigües amunt. Si 

el dipòsit arriba al nivell màxim abans de que s’acabi el període de funcionament de la 

captació, les bombes es paren per no consumir energia innecessàriament. 

Si durant el període de captació sorgeix una fallada mecànica o elèctrica en l’equip d’impulsió 

que es troba en funcionament, es posarà en marxa la bomba que es troba en repòs. 

Si en el pou de captació el nivell d’aigua no és suficient per garantir el bon funcionament dels 

equips d’impulsió, es pararà l’equip d’impulsió que es troba en funcionament i no es tornarà 

posar en marxa fins que el nivell sigui el mínim necessari. 

2.1.2. Descripció del llaç de control 

A continuació es descriu el llaç de control que permetrà el funcionament automàtic de la 

captació.  

 Un temporitzador que regula l’alimentació energètica del equips d’impulsió que envia 

la senyal a un PLC. Aquest posa en marxa l’arrencador de la bomba que ha estat en 

repòs la jornada anterior i dóna l’ordre de parada un cop transcorregut el temps del 

període de funcionament diari.  

 Un transmissor de nivell en el dipòsit de regulació que envia la senyal a un PLC. Aquest 

dóna la senyal de parada de l’equip d’impulsió quan el dipòsit es troba al nivell màxim. 

A més, s’enregistra l’estat del dipòsit a temps real indicant amb alarma l’estat de 

dipòsit ple.  

 Un transmissor de cabal en la canonada d’impulsió que envia la senyal a un PLC. 

Aquest enregistra el cabal impulsat en temps real de manera que quan es cabal baixi 

per sota del cabal de consigna es para la bomba que es troba en funcionament i es 

connecta la que es troba en repòs donant una alarma de fallada mecànica.  

 Un transmissor d’intensitat en l’alimentació dels equips d’impulsió que envia la senyal 

a un PLC. Aquest controla la intensitat del corrent elèctric durant el funcionament de 

cada bomba, de manera que si la intensitat no es torba dins del rang de consigna , es 

para l’equip en funcionament i entra en funcionament la bomba que es troba en repòs 

donant una alarma de fallada elèctrica.  

 Un transmissor de nivell en el pou de captació que envia la senyal a un PLC. Aquest 

enregistra en temps real el nivell en el pou de captació, de manera que si l’aigua 

assoleix un nivell per sota del nivell de consigna es para la impulsió i dóna una alarma. 
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L’equip d’impulsió no es torna a posar en marxa fins que el nivell en el pou no sigui el 

nivell de consigna d’arrencada.  

 

Figura 2. Esquema de control automàtic del sistema captació-dipòsit regulador. 

2.2. Obtenció i transmissió de la senyal de dipòsit regulador ple 

El mètode més simple possible per al control de nivell de l’aigua del dipòsit regulador és un 

interruptor mecànic en una boia de plàstic, suspès del seu propi cable a l'altura desitjada. 

 

Figura 3. Boia detectora de nivell de l’aigua model ENM10 del fabricant Flygt. 
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Quan el nivell del líquid arriba al regulador, la boia s'inclinarà i l'interruptor mecànic tancarà o 

obrirà el circuit, arrencant o parant una bomba o actuant sobre un dispositiu d'alarma. La boia 

del regulador està feta de polipropilè i el cable està protegit amb un compost especial de PVC. 

Els components de plàstic estan soldats i cargolats junts garantint la qualitat de l’aigua del 

dipòsit. 

Per altra banda, cal tenir en compte que per transmetre la senyal de dipòsit de regulació al 

sistema de bombament cal un sistema capaç de salvar una distància superior a un quilòmetre. 

Entre les vies de transmissió de les senyals remotes habituals cal tenir en compte que: 

 El sistema de cablejat és adequat per a distàncies curtes, de màxim d’un quilòmetre. 

 La ràdio s’utilitza en distàncies intermèdies. 

 La comunicació via satèl·lit generalment no té cap limitació per la distància però 

requereixen la connexió a les respectives xarxes. 

Per tant, en aquest cas el sistema més adequat, al ser la distància a cobrir entre el dipòsit i el 

control de la bomba d’uns 1.250 metres, s’utilitzarà el sistema de transmissió via ràdio. 

L’ús dels mòdems de ràdio és una forma moderna per crear xarxes privades de ràdio (PRN). Les 

xarxes privades de ràdio s'utilitzen en aplicacions d’abastament, quan es necessita la 

comunicació de dades en temps real. També permet a l'usuari ser independent dels operadors 

de xarxes de telecomunicacions o satèl·lit.  

Atès que aquesta aplicació requereixen una alta fiabilitat de la transferència de dades i temps 

d'activitat molt alt, la ràdio juga un paper clau. Alguns factors que influeixen en el rendiment 

de ràdio són: alçada de l'antena i el tipus, la sensibilitat de la ràdio, la potència de sortida de la 

ràdio i el disseny del sistema complet.  
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ARM-IO
Advanced Radio Modem

Licence free M2M *

* Machine to Machine

Serial / Digital / Analog / PT100

>1 km in 868 MHz
25mW

Radio modems ARM-IO 868MHz 25mW 
have been developed in order to answer to a big 
need of wireless data transmission in disturbed 
industrial environment (400m), and in outside 
environment until 1000m LOS (line of sight).

Presented in a IP65 box with cable gland and antenna, these 
modules exist in different versions: Serial (RS232/RS485), Digital, 
Analogical (4-20mA, PT100), and Low Power. 
ARM-IOD and -IOA can work like Modbus slaves or in mirror 
mode. ARM-IOS allow to create a wireless point-to-point serial 
link, or multipoint serial link. 

On the ARM-IOD and -IOA (with external power supply), the 
high-performance sleep mode divides the power consumption 
by 100, allowing to supply the modem with a small solar panel. 

The ARM-IOD-LP (Digital, Low Power), with lithium battery can 
work in pulse counting or states reports, like to read a water 
counter, or to transmit 2 digital states. 
The ARM-IOA-LP (Analogical Low Power) is equipped with an 
output which power a sensor during the "awakeness" period, 
making the measurement, and transmitting it by radio. 

These information can be got back via an ARM-SE in modbus 
/TCP or /RTU, or via an ARM-X (or -D and -DA) in mirror mode. 

New radio modems range
86 8 MHz  (1 - 25mW)

European norm,
Licence free

Low cost
(best performance/price ratio)

Inputs/Outputs:  serial link
RS232/485 in transparent or 
secured mode, digital input 
counting ou boolean, 
analogical input 0-10V / 4-
20mA / PT100, lithium 
battery version.

«NLOS» functioning
(non line of sight), alternative
to Wi-Fi in obstructed and non 
line of sight areas.

Automatique con�guration
(+ "expert" mode via radio)

Advanced functions :
LBT, repeater routing mode, …

IP65 box for outdoor use,
antenna connector

Counting Modules Extension modules:
4-20mA, 0-10V, digital

Switches

4-20mA

0-10V

>Infrastructure example M2M 

APPLICATIONS TYPES
SIMPLE AND EFFICIENT WIRELESS TRANSMISSION

- Street furniture, electronic road signs

- Water management

- Tower crane, anemometer

- Irrigation, greenhouses

- Grain silos

- UUV, UAV, military field …

& Low Power

g

P ES
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d signs
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CONNECTIONS

 

65m
m

60 mm

Advanced Radio Modem

IP65 ABS box
for outside mounting

SMA female connector for 
external antenna

Weight : 100 g

ARM-SE : radio modem Serial / Ethernet

ARM-X :  "eXtended" inputs/outputs versions

ARM-D : digital version, 2 inputs 2 ouputs

ARM-DA : digital version, 2 inputs 2 outputs
(+ 1 input and 1 output 4/20 mA)

ARM-C8 et -U8 : transceivers O.E.M version

ARM r ange compatibility

Articles references
ARM-IOS : serial version (RS232 / RS485)
ARM-IOD : digital version (1 input + 1 output)
ARM-IOA : analogical version (1 analogical input + 2 
digital outputs)
ARM-IO-P : PT100 (1 input PT100)
ARM-IOD-LP : Low Power lithium battery, 2 digital inputs 
ARM-IOA-LP : Low Power lithium battery, 2 voltage 
inputs + 1 sensor power supply output

Connection via terminal bloc 6 points at the 2.54mm pitch

-S: 1 port RS232 RxD TxD + 1 port RS485 2 wires A/B

-D: 1 input (bool or counter 100Hz max), 1 digital output

-A: 1 input 4-20mA or 0-10V + 2 digital inputs

-P: 1 input for temperature sensor PT100

-LP (low power) version:

-D-LP: 2 digital inputs

-A-LP: 2 inputs voltage 0-2,5V + 1 output PNP (power 

supply sensor)

Connection via M12 connector 4 points (watertight) 

[0V - IN1 - IN2 -  OUT1]

Technical speci�cations

ARM-IOS (Serial)

Serial transmission, transparent or secured modes, 250 octets buffer
Serial link debit : 1200bps to 11500bps
Configuration via AT commands

ARM-IOD/-IOA/-IOP/-LP (digital/analogical/PT100/low power)
Mirror mode (LBT, listen before talk + automatic change channel)
Slave modbus mode
"Sensor" mode, setting off emission with alarm

COMMON FUNCTIONS
Possibility of configuration via radio with an ARM-SE
Repetition path with routing

FUNCTIONALITIES

CONFIGURATION : 
Automatic
Configuration and test mode in local and in a distance (depends on the version)

ANTENNE : 
SMA female antenna connector
Recommended antennas: angled ½ wave or shorted ¼.

ENVIRONNEMENT : temperature functioning/storage: -30°C to +60°C/-40°C to +70°C

NORMALIZATION : Directive RTTE1995/5/CE - ETS300-220-3 v1.1.1
CEM EN 301 489-3 v1.4.1 - SécuritY NF EN60950 Ed.2000

LIGHTS AND OTHER :  1 or 2 LEDs, emission/reception (depending on the version)
1 jumper for reset (back to factory settings), 1 jumper for RS485 terminal resistance

GENERAL INFORMATION

868-870MHz band, 1-25mW (0-14dBm)

GFSK modulation

Radio debit: 19200bps NRZI

16 channels configurable with soft or automatically

Sensibility in reception : -102dBm @ 9600bps

RADIO INTERFACE "RF"

ARM-IOS/-D/-A/-P : 5-30Vcc   ARM-IO-LP: integrated lithium battery 3,6V

Consumption @ 12V : 100mA in emission, 25mA in reception, 250µA in sleep 

mode / ARM-LP ~15µA

POWER SUPPLY

40 m
m

m
m

SENSOTEC Instruments S.A. 
C/ Albert Einstein nº 54 , Nau 16, P.I. Almeda  
08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT – BCN   

Tel. 34 934 740 818*– Fax. 34 934 741 322 
 

E-mail:  sensotec@sensotec-instruments.com
                                                                                                Web:     www.sensotec-instruments.com
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Flexible and clever assembling system 
Robust and resistant cover of sensor and transmitter  

Innovative and high-power transmitter for every aplication 
Easy and fast-moving change from compact to remote version 

 
 

 

Applications 
 

Agriculture 
Water treatment 

Power, civil engineering 
Chemical, food, pharmaceutical industry  

MI 99 – C 

MI 99 – S 

MI 99 – SMART 



  
 Function descreption 

continuous  measurement of current flow, positive and negative flow from  DN 10 - 1000 mm flanged   
DN 10 - 100 mm wafer type. 
bi-directional total flow measurement, flow direction indication  
flexible possibilities comparing functions with relay output, manual set up of outputs,high-speed signal processing  
data-logger: measurement data archiving (set up 5 min to 4 months), PC data output  
universal power supply, small power consumption 
easy change of control unit without necessity of reprogramming 
additional modules according to customers requirements 
diagnostics:  field current displaying, empty or full pipe detection + next functions 

 

 Advantages   
Compact and remote , multi-universal, efficient magnetic-inductive flowmeter, easy and economic  assembly  
for every application via special bracket.  

 
 Technical data – details: 
  The customer assume personal responsibility for reasonable using of sensor and control unit. 
 

 Magnetic-inductive sensor: 
  

Nominal sizes DN 10 ÷ 1000 
Connecting cable compact version MI 99 – C: standard 0,5 m/2x2x0,25 mm2  

remote version MI 99 – S, MI – SMART: standard 8 m/max. 50 m 
Control principle  Pulse DC 
Excitation coils supply From the transmitter 
Excitation of coils isolation Class E 
Connection Flanged DIN (ANSI, BS) / hygienic - food DIN 11 851 
Maximum Pressure Standard 1,6 MPa (0,6 / 1,0 / 2,5 / 4,0 MPa) 
Protection Standard IP 67 / NEMA 5 (IP 68 / NEMA 6) 
Liner material Hard + soft rubber DN 10 ÷ DN 1000 / Teflon PTFE DN 10 ÷ DN 500 
Liner temperature  Hard + soft rubber -5°C ÷ +90°C / Teflon PTFE -25°C ÷ +130°C 
Electrodes Stainless steel 316Ti, L (Hastelloy / Tantalum / Titanium / Platinum) 
Outer casing and flanges Carbon steel standard (Stainless Steel 304, 321) 
Flow tube Stainless steel 321 
External coating Acrymetal multi component lacguer  
Ambient temperature -20°C ÷ +60°C 
Accessories options Stainless Steel Earthing rings for plastic pipe(DN10÷DN40). The flowmeters from DN 50÷DN 

1000 are equipped of grounding electrode. Function of grounding electrode is same as 
grounding ring. 

Special Options Stainless Steel, food industry, wafer version 
  

 Control unit MI 99 – SMART, MI 99 - C,S: 
 

Medium conductivity ≥ 5 µS/cm, for demi water ≥ 20 µS/cm 
Measurement accuracy 0,2 % of reading, while flow is within 10 ÷ 100% of range; (for reference conditions only )                                                                                                   

Flow filter Multi-mode adjustment 
Low flow rejection  Adjustable in steps of 0,1% 
Flow direction Bi-directional measurement distinguished by sing, current flow is summarized by total volume 

counters (S+ for possitive flow and S- for negative flow) 
Zero flow  Automatic zero point setting 
Empty pipe detection With adjustable detection period 
Data logger  
 

4 months capacity; average 5-minute current flowrates, total volume and operating time by 
hour/day/month time slices 

Real time Clock and calendar including leap years until 2099; with battery backup 
Display  LCD, alphanumeric, 2 x 16 characters, with backlight 
Keyboard 4 keys 
Analog output Active  galvanically separated, 0(4)÷20 mA / 500 Ω, 0÷5 mA / 2 kΩ or generally selected to 

maximum 30 mA / 300 Ω, overvoltage protection of III. level 
Frequency output 0÷1 kHz / 0÷100 % from flow rate range, galvanically separated, passive - free optocoupler, 

external load 8,2 – 10 kΩ, voltage supply for external load max. 24VDC+10% 
Binary outputs 1÷4 x relays, non-voltage contact, non-inductive load, 30V AC/DC/3A, modes:  pulse (accor-

ding to total flow in possitive and negative flow), comparing (4 submodes), status (air intake) 
Communication output 
(must be specificated) 

RS 485 (galvanically separated) or RS 232 C, Modbus RTU, ELA protocol for current and 
stored data transmission to PC, PLC; on request: software for data acquisition Smart MI  

Cable outlets 3x PG 11, power supply cable 3 x 1 – 1,5 mm2 Cu 
Power supply   85 ~ 260 VAC/50~60 Hz/10 VA ∧ 9 ~ 36 VDC/10 W ∧ 24 VDC/10 W (± 1V) 
Electric protection MI 99 – C,S: IP 67 (NEMA 5), MI 99 – SMART: IP 65 (NEMA 4) 
Ambient temperature -20º C ÷ +50ºC 
Dimensions MI 99 – C,S: 180 x Ø 115 mm / MI 99 – SMART: 300 x 210 x 100 mm 
Weight   MI 99 – C,S: 2,6 kg / MI 99 – SMART: 1,5 kg 
Housing material  MI 99 – C,S: aluminium housing // MI 99 – SMART: plastic box 
Surface finish Powered coated (komaxit, anodizing) / - 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest document és que tots els punts característics de l’obra tinguin unes 

coordenades XY referides a uns eixos definits i que a més, tots aquests punts puguin 

materialitzar-se en el terreny des de dos bases de replanteig com a mínim. 

2. REPLANTEIG 

2.1. Bases topogràfiques de replanteig 

S’ha d’escollir com a mínim una base de partida propera a l’obra. Les bases que s’anomenen 

en aquest apartat s’hauran iniciat a partir de vèrtexs geodèsics de l’ICC. 
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Als plànols de replanteig del document de plànols del projecte, s’hi indiquen els punts de 

referència necessaris per a poder replantejar tota l’obra. Aquests punts es llisten en 

coordenades UTM, les quals s’adjunten a continuació: 
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2.2. Punts de definició de l’alineació del col·lector 

En el plànol en planta de la canonada pel replanteig, es mostren els punts característics per 

definir correctament l’alineació. Aquests punts venen representats per cercles amb una creu 

interior, i tenen un nom el qual s’escriu juntament amb el cercle. El centre d’aquest cercle, en 

la intersecció de la creu, ve definit per unes coordenades UTM, les quals s’han llistat a 

continuació: 

PUNT XUTM YUTM 

1 309728 4546339 

2 309602 4546168 

3 309613 4546113 

4 309624 4546092 

5 309628 4546053 

6 309627 4546026 

7 309717 4545975 

8 309756 4545949 

9 309764 4545944 

11 309836 4545881 

12 309852 4545860 

13 309841 4545846 

14 309691 4545698 

15 309717 4545670 

16 309727 4545683 

17 309755 4545644 

18 309764 4545618 

19 309766 4545610 

20 309761 4545580 

21 309754 4545560 

22 309761 4545512 

23 309755 4545487 

24 309761 4545478 

25 309775 4545486 

26 309795 4545555 
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2.3. Punts de definició de la captació 

En el plànol en planta la captació pel replanteig, es mostren els punts característics en l’obra. 

Aquests punts venen representats per cercles amb una creu interior, i tenen un nom el qual 

s’escriu juntament amb el cercle. El centre d’aquest cercle, en la intersecció de la creu, ve 

definit per unes coordenades UTM, les quals s’han llistat a continuació. 

PUNT XUTM YUTM 

1 309723 4546346 

2 309728 4546342 

3 309736 4546336 

4 309748 4546328 

5 309730 4546328 

6 309732 4546306 

7 309718 4546322 

8 309713 4546323 

9 309719 4546314 

11 309709 4546325 

12 309688 4546338 

13 309686 4546335 

14 309706 4546322 

15 309703 4546317 

16 309716 4546310 

17 309714 4546317 

18 309725 4546332 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest apartat té com objectiu inicial el definir, amb tota la precisió possible, els terrenys que 

són estrictament necessaris per a la correcta execució de les obres contemplades en el 

projecte, i en segon lloc, donar a conèixer el valor econòmic dels béns i drets que són de 

necessària ocupació. 

2. AFECCIONS 

2.1. Criteris adoptats 

Per a la correcta execució de les obres contingudes en aquest projecte, es defineixen tres tipus 

d'afeccions: l'expropiació total, la imposició de servituds i l'ocupació temporal. 

La superfície a expropiar s'ha delimitat a la superfície imprescindible per a la correcta execució 

del pou de captació i la corresponent edificació amb els controls i dels pous projectats al llarg 

del traçat del col·lector.  

 Eix de la conducció: Les superfícies afectades per les servituds de pas s'han delimitat a 

un ample total de 3 metres centrats a l'eix de conducció. Totes les servituds 

comporten una ocupació temporal. Aquesta ocupació s'ha considerat de 12 metres en 

les servituds subterrànies i a comptabilitzar a partir del límit de servitud. 

Les rases realitzades per la carretera on hi hagi zona urbanitzada i on no es pugui 

aplicar el criteri anterior per l’existència d’edificacions o infraestructures, s’adoptarà, 

com a ocupació temporal, l’ocupació en planta d’una franja de terreny d’un mínim de 3 
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metres d’ample, limitada entre la fi del paviment i la col·locació de les preventives 

tanques de plàstic o formigó, deixant un espai d’ample mínim per a la circulació de 

vehicles de 2,5 metres. A més es prendran les mesures complementàries necessàries 

de senyalització en obra per tal de vetllar per la seguretat i salut a l’obra i mantenir la 

circulació viària i la mobilitat per als vianants a la zona. I en aquest cas per a les noves 

conduccions es prendrà una franja de terreny d’un ample d’1 metre com a servitud de 

pas centrat a l’eix de la conducció. 

 Pou de captació: es considera una superfície d’expropiació de 10 m x 10 m, amb accés 

a la zona de lectura de comptadors des de l’exterior per a la companyia elèctrica i 

espai suficient per què accedeixi un camió grua per a les tasques de manteniment del 

pou. La superfície d’ocupació temporal s’estima en 30 m x 30 m. 

 Nous subministraments elèctrics: per a les instal·lacions associades a nous 

subministraments elèctrics, s’ha considerat una franja, en planta, de 15 metres 

d’amplada com a servitud de pas aeri, per a les línies aèries. En cas de línies elèctriques 

soterrades, el criteri de servitud de pas serà el mateix que s’ha establert per a les 

conduccions d’aigua, és a dir una franja de terreny de 3 metres d’amplada. 

 Edificis de control: es considerarà una superfície mínima d’expropiació compresa per 

l’àrea ocupada per aquests més una banda de 1 metre d’amplada al voltant. 

Tots aquests criteris adoptats són reflectits en els plànols d’expropiació que s’han inclòs al 

document de Plànols d’aquest projecte.. 

2.2. Expropiacions 

La totalitat del traçat del col·lector es troba enterrat, de manera que només necessitarà 

expropiació total els elements funcionals i instal·lacions permanents. D'aquesta manera només 

caldrà d'expropiació dels pous de registre projectats al llarg del eix del col lector. A més, també 

serà necessari expropiar els terrenys on s’ha de construir la captació i l’edificació amb els 

sistemes de control i electrificació. 

L'expropiació dels terrenys resultants de l'aplicació dels criteris i paràmetres anteriorment 

exposats afecta una superfície de 327,31 m2, que corresponen en un 97% a terrenys rústics.  

2.3. Imposició de servituds 

Es defineix com a imposició de servituds les corresponents franges de terrenys sobre les quals 

és imprescindible imposar una sèrie de gravàmens, a fi de limitar l'exercici del ple domini de 

l'immoble. 

Aquestes franges de terreny addicionals a l'expropiació tenen una amplada variable, en funció 

de la naturalesa o objecte de la corresponent servitud, concretant les esmentades imposicions 
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de servitud mitjançant oportú grafiat amb la trama corresponent determinada per a aquest fi, 

en els respectius plànols que formen part de l'annex d'expropiacions. 

La zona de servitud d'aqüeducte, es constituirà en els trams de canonada soterrada, la qual 

queda a disposició permanent de l'Administració, propietària de les infraestructures de les 

transferències i així poder efectuar obres de reparació o manteniment de les conduccions. 

Sobre de la servitud d'aqüeducte hi ha la prohibició de realitzar treballs de conreu, excavació o 

altres semblants, així com l'aixecament d'edificacions, construccions de desguassos, 

amuntegament de terres, realització de desmunts o altres anàlegs, que puguin suposar un 

perjudici per a la conducció i les seves instal·lacions annexes, o que impossibilitin les tasques 

de reparació i inspecció necessàries. L'amplada de la franja de servitud d'acord serà de 1,5 

metres a banda i banda de la canonada. 

Aquesta ocupació de servituds afecta una superfície total de 3.859,68 m2 dels quals només un 

56% són de titularitat privada. 

Per altra banda, també es reservarà una zona de 7,5 metres a banda i banda del nou servei aeri 

elèctric a mode de servitud de vol. En aquest cas, la superfície per aquesta servitud serà de 

1.401,52 m2 i es troba exclusivament en terrenys privats. 

2.4. Zona d’ocupació temporal 

Es defineixen d'aquesta manera les franges de terrenys que resulten estrictament necessàries 

ocupar per dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el Projecte i per un 

espai de temps determinat, generalment coincident amb el període de finalització d'execució 

de les mateixes. 

Aquestes franges de terreny tenen una amplada variable segons les característiques de la 

explanació, la naturalesa del terreny i de l'objecte de l'ocupació. Aquestes zones d'ocupació 

temporal s'utilitzaran, entre altres usos, principalment per les canonades enterrades, 

instal·lacions d'obra, abassegaments de terra vegetal, tallers, magatzems, laboratoris, dipòsits 

de materials i en general per a totes quantes instal·lacions siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres previstes o definides en aquest projecte. 

S'ha determinat una ocupació temporal de 15 metres per a les afeccions enterrades.  

A més, s’ha previst una zona de 30x30 m2 per a instal·lacions d’obra i acopis situada a la vora del 

pou. 

S'ocupen un total de 11.503,35 m2 d'ocupació temporal. 
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3. RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES 

Les finques identificades pertanyen totes al Municipi de Tivissa. 

A l’apèndix 1 del present annex s’adjunta un llistat de dades de la propietat, en el que figuren 

la identificació cadastral, naturalesa i aprofitament de la parcel·la, així com la superfície 

afectada de cadascuna de les parcel·les. 

Als plànols d’expropiacions del document de Plànols també s’ha grafiat la següent informació: 

 Cartografia de l’àmbit de l’actuació 

 Eix de la conducció i elements singulars 

 Límits d’expropiació, servitud de pas i ocupació temporal 

 Límits de municipi, polígon i parcel·la 

 Números de finca, polígon i parcel·la 

La parcel·la on es construirà la nova captació és de propietat privada. 

Els camins vial per on transcorre la conducció projectada són de titularitat municipal. S’han de 

creuar les carreteres C-44 i T-304, la primera pertanyent al Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la segona a l’Ajuntament de Tivissa. En alguns 

trams, la conducció discorre per dins de parcel·les de titularitat privada. A continuació 

s’adjunta una taula resum amb les superfícies afectades tant pel que fa a les expropiacions 

com de les ocupacions temporals i també de les servituds de pas. El resum d’afectacions pel 

que fa a superfícies és el següent: 
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Núm. 
Finca 

Polígon Parcel·la Naturalesa Titular 
Ocupació 
Temporal 

(m
2
) 

Servitud 
de Pas 

(m
2
) 

Servitud 
de Vol 
(m

2
) 

Expropiacions 
(m

2
) 

1 17 57 Rústic Privat 712,59 17,07 1.401,52 291,31 

2 19 9001 Rústic Dep. TiS - 45,29 - - 

3 17 58 Rústic Privat 359,89 91,25 - 9,00 

4 17 63 Rústic Privat 399,19 100,13 - - 

5 17 62 Rústic Privat 471,95 121,41 - 9,00 

6 17 64 Rústic Privat 288,53 71,89 - - 

7 17 9019 Rústic Aj. Tivissa 125,21 30,40 - - 

8 18 17 Rústic Privat 378,86 99,66 - - 

9 18 9001 Rústic Aj. Tivissa 1.017,10 556,63 - - 

10 18 9003 Rústic Aj. Tivissa 2.071,06 818,60 - - 

11 98603 59 Rústic Privat 1.017,01 556,63 - - 

12 - - Urbà Aj. Tivissa 595,41 194,46 - 9,00 

13 97594 12 Rústic Aj. Tivissa 537,88 38,41 - - 

14 97594 18 Rústic Privat 574,66 85,29 - - 

15 32 4 Rústic Privat 2.945,01 1.032,56 - 9,00 

         
Superfície Total afectada 11.503,35 3.859,68 1.401,52 327,31 

Superfície Privada afectada 7.156,69 2.175,89 1.401,52 318,31 

Tabla 1. Total de superfície afectada per tipus d’expropiació 

4. VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS 

Els criteris per a la valoració de cadascuna de les unitats, s'han basat, d'acord amb l'Article 43 

de la Llei d'Expropiacions Forçoses, en el valor real de mercat i s'han obtingut sobre la base de 

la informació facilitada pels ajuntaments , organismes públics i recent actuació a la zona, 

associacions d'agricultors, jurats provincials d'expropiació forçosa de la zona afectada. 

Les valoracions de sòl s'han efectuada segons els criteris establerts en el títol III de la Llei 6 / 

1998. Els preus aplicats per a la valoració dels béns són els que s'indiquen a la taula Taula 1. 

Superfícies i valoració de terrenys afectats per expropiació. 

La taxació calculada per a l'ocupació temporal s'ha realitzat de conformitat amb el que 

s'estableix en la vigent Llei d'expropiació forçosa. En cap cas els prejudicis irrogats han estat 

superiors al valor del bé, per tant no s'ha procedit a la seva expropiació. 

La valoració per les servituds de pas s'ha realitzat sobre les propietats privades en funció del 

tipus de gravamen i grau de limitació del ple domini impost sobre la parcel·la afectada. Els 

preus aplicats per a la valoració dels béns són els que s'indiquen a la taula següent. 

Tipus d'expropiació Superfície (m
2
) Preu (€/m

2
) Valor expropiació (€) 

Ocupació temporal 7.165,69 0,25 1.791,42 

Servitud de pas/vol 3.577,41 0,45 1.609,83 
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Expropiació 309,31 0,90 278,38 

TOTAL 11.052,41 
 

3.679,64 
Taula 1. Superfícies i valoració de terrenys afectats per expropiació 

Les expropiacions i ocupacions per la construcció dels col·lectors i la captació s’han valorat en 

un total de TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS. 

5. SERVEIS AFECTATS 

En aquest apartat es descriuen els possibles serveis (llum, proveïment d'aigua potable, 

clavegueram, telefonia) amb els quals la construcció de la planta pot entrar en conflicte, 

podent provocar una desviació provisional o definitiva dels mateixos, amb la finalitat de que 

l’obra es pugui portar a terme garantint la seguretat dels treballadors i alhora, assegurant el 

servei constant i eficient de cadascun dels serveis. 

 

Figura 1. Xarxa de MT, BT i gas (fora del nucli urbà) de l’àmbit d’estudi. 

Xarxa elèctrica 

Una primera observació visual de la zona no permet determinar la necessitat de desviar cap 

tipus de servei. Si que permet, d’altra banda, identificar la línia aèria de mitja tensió que creua 

la canonada en un punt de la carretera TV-3031. Aquesta no haurà de ser desviada, però 

durant la construcció del col·lector caldrà anar amb especial atenció a aquesta línia. 
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Xarxa de gas ciutat 

S’observa que un tram d’uns 200 metres la canonada anirà instal·lada paral·lela a la conducció 

de gas ciutat. En aquest cas, la canonada d’aigua respectarà l’exigència de distàncies mínimes 

de separació amb el servei de gas ciutat. 

De manera genèrica, l’instal·lador i subministrament de gas del nucli de Tivissa (Gas Natural), 

recomana les següents distàncies mínimes en funció dels diferents rangs de pressió: 

 

 

Taula 2. Distàncies mínimes a mantenir amb el servei de gas en funció de la pressió . Font: Gas Natural. 

Segons el que s’ha indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, referent a l'inici de les 

obres, el Contractista Adjudicatari de les mateixes està obligat a la localització dels serveis 

afectats existents en la zona, amb la realització de les cates i replantejos necessaris, abans de 

l'inici de les obres. Les Companyies de Serveis indicaran, en cas d’haver algun servei afectat, 

com realitzar els treballs sense risc i sense afectar la seva eficiència. En cas de no ser possible 

respectar algun dels serveis, la Companyia responsable del mateix indicarà la forma més 

adequada de fer la reposició. 

El cost en el projecte a causa de la restitució i afectació de possibles serveis afectats es troba 

com partida alçada i s’ha estimat en 6000 € (SIS MIL EUROS). 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té com a objectiu l'estudi i el càlcul de la mobilització de terres en les obres de 

construcció del de la rasa, el pou i la petita edificació que objecte d’aquest projecte . Es tracta 

d'un càlcul que té una gran i directa influència en el còmput total dels costos de les obres. 

2. BALANÇ DE TERRES 

A la següent taula es recull el balanç de terres que podran ser reutilitzades, les que s’hauran de 

portar a abocador y aquelles que s’hauran d’aportar. 

 

Excavació  
(m3) 

Reblert pròpia 
obra (m3) Reblert 

aportació 
(m3) 

Abocador 
(m3) 

 

Terra 
vegetal 

Altres 
Terra 

vegetal 
Altres 

Terra 
vegetal 

Altres 

Captació 13,80 9,20 0,00 2,00 12,00 13,80 7,20 

Eix canonada camps cultiu 78,24 52,16 78,24 39,12 26,08 0,00 13,04 

Eix canonada vial urbanitzat 0,00 280,80 0,00 98,28 126,36 0,00 182,52 

Eix canonada camí sense asfaltar 0,00 577,60 0,00 288,80 173,28 0,00 288,80 

Pou 0,00 824,67 0,00 0,00 41,23 0,00 824,67 

Total 92,04 1.744,43 78,24 428,20 378,95 13,80 1.316,23 
Taula 1. Balanç de terres. 

Part de les terres excavades són reutilitzades a la pròpia obra. De la compensació de terres 

resulta un volum necessari de 378,95 m3 de material de préstec i un volum de terres excedents 

de 1.33,03 m3. 

3. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS I ABOCADORS 

En aquest apartat s'ubicaran les plantes més properes a la zona del Delta de l'Ebre des on es 

pot obtenir el material necessari per a l'execució de la via ciclista. 

 Pedreres: El terreny de desmunt, en general, es pot aprofitar per a les zones de 

terraplè, però si es trobés una zona on el terreny està molt per sota de les 
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especificacions que requereix una esplanada o es necessités elevar la plataforma de la 

carretera més de l'habitual per evitar que en zones baixes l'aigua afecti la esplanada, 

es podria anar a buscar a les pedreres que es mostren al mapa de la figura 5.1. 

 Subministrament de formigó: Les plantes de formigó més properes de la zona del 

projecte són les que s'han indicat al mapa. 

 Plantes d'aglomerat: Les més properes es troben a Cambrils. 

 Abocadors: Els materials sobrants de l'excavació i tots aquells que no compleixin les 

condicions necessàries per ser reutilitzats, serien transportats a un abocador controlat. 

Segons el sistema Sima geoinformació de Gencat, es poden trobar els gestors de 

residus de la construcció indicats en el pla. 

 

Figura 1. Ubicació de les pedreres, plantes de formigó i d'aglomerat, i abocadors més propers a la zona del 

projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es pretén fer un anàlisi dels costos d’explotació de l’abastament del nucli 

de Tivissa per als paràmetres que s’han tingut en compte en el disseny del procés de captació. 

2. DADES DE PARTIDA 

Els paràmetres bàsics de disseny de la l’abastament del nucli de Tivissa són: 

 Cabal diari: 356 m3/dia 

 Cabal mig horari: 44,5 m3/h 

La captació funcionarà durant les hores de tarifa nocturna d’acord amb els criteris 

d’optimització energètica, amb un cabal constant de 44,5 m3/h.  

3. DESPESES CONSIDERADES 

Les despeses considerades en l’explotació es divideixen en dos grups, les despeses fixes, que 

són independents del cabal tractats en l’abastament; i les despeses variables, que depenen del 

cabal captat. A continuació es mostren les despeses considerades en cada grup. 

i) Despeses fixes: 

 Personal 

 Manteniment i conservació 

 Potència contractada 
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 Assegurança 

 Analítiques oficials 

 Despeses generals 

ii) Despeses variables 

 Energia 

S’han considerat unes despeses variables per els paràmetres de funcionament en l’horitzó del 

projecte. 

4. VALORACIÓ ECONÒMICA 

Per a cada un dels conceptes esmentats en l’apartat 3 s’han considerat les següents 

valoracions econòmiques. 

4.1. Despeses fixes 

i) Personal 

A la taula següent es mostra el sou anual corresponent a l’operari destinat al control i 

manteniment i els costos anuals que representa. 

Categoria Sou (€/mes) €/any 

Cap de planta 2.113,70 29.591,80 
Taula 1. Costos anuals deguts a personal de control i manteniment. 

ii) Manteniment i conservació 

A la taula següent es mostren els percentatges de cost de manteniment i conservació anuals 

per a l’obra civil i pels equips mecànics sobre el cost d’adquisició i els costos anuals que 

representen. 

 % anual €/any 

Equips mecànics 1,50 2.050,00 
Obra civil 0,50 1.182,70 

 Total 3.232,70 
Taula 2. Costos anuals deguts al manteniment i a la conservació de la planta. 

iii) Assegurança 

A la taula següent es mostren els percentatges de cost anual d’assegurança sobre els valor 

d’adquisició pels equips mecànics i per a l’obra civil i els costos anuals que això representa. 
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 % anual €/any 
Equips mecànics 0,80 1.093,34 

Obra civil 0,40 946,15 

 Total 2.039,49 
Taula 3. Costos anuals deguts a l’assegurança. 

iv) Analítiques oficials 

Cada dues setmanes es realitzaran analítiques oficials a través d’un laboratori extern. En la 

taula següent es mostren els costos corresponents a cada analítica i els costos anuals que 

representen. 

Categoria €/anàlisi Nº anàlisis/any €/any 

Conductivitat 10,30 26 267,80 
MES 20,30 26 527,80 
pH 10,30 26 267,80 
Anàlisis microbiològics 10,30 26 267,80 

  Total 2.039,49 
Taula 4. Costos anuals deguts a analítiques oficials. 

v) Despeses generals 

Dins d’aquest capítol s’inclouen els següents conceptes: 

 €/any 
Material fungible 500,00 
Neteja, utensilis de treball, etc. 1.200,00 

Total 1.700,00 
Taula 5. Costos anuals deguts a despeses generals. 

4.2. Despeses variables 

i) Energia 

A la taula següent es mostren els costos deguts al consum energètic en funció dels períodes de 

consum i els costos anuals que representen. 

Període kW·h/any ct€7kW·h €/any 

1 24.300,00 11,19 2.719,83 
2 33.900,00 9,77 3.312,13 
3 11.550,00 9,92 1.146,20 
4 34.650,00 9,25 3.206,30 
5 39.600,00 9,25 3.664,35 
6 227.760,00 8,76 19.962,48 
7 64.200,00 6,55 4.206,26 
8 13.200,00 9,25 1.220,39 

  Total 39.437,94 
Taula 6. Costos anuals deguts al consum energètic. 

Aquests costos anuals, calculats pels paràmetres de disseny de l’abastament, suposen uns 

costos de 0,31 €/m3 d’aigua captada. 



ANNEX 17. ESTUDI D’EXPLOTACIÓ                                                                         Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 4 

5. RESUM COSTOS ANUALS 

En la taula següents es mostra un resum dels costos anuals separant les despeses fixes de les 

variables. 

Despeses fixes (DF)  €/any 

Personal  29.591,80 
Manteniment i conservació  3.232,70 
Assegurança  2.039,49 
Analítiques oficials  1.340,20 
Despeses generals  1.700,00 

Total (DF)  37.904,19 

  

Despeses variables (DV)  €/any 

Energia  39.437,94 
Total (DV)  39.437,94 

  

TOTAL  77.342,13 
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1. INTRODUCCIÓ 

El Document d’Impacte Ambiental avalua les conseqüències del Projecte constructiu de la nova 

captació i conduccions associades per a l’abastament del municipi de Tivissa. 

Amb el present annex es pretén establir un conjunt de procediments i prescripcions per assolir 

els següents propòsits generals: 

 Per una banda, es vol donar compliment a l’ampli conjunt de normativa ambiental 

d’àmbit autonòmic, estatal i comunitari que pugui tenir incidència en les fases del 

present projecte constructiu i de les infraestructures derivades, fase d’execució de les 

obres i fase d’explotació. 

 En segon lloc, es pretén organitzar la incorporació i aplicació dels requisits ambientals 

al llarg del procés d’execució de les obres. 

Aquests criteris es complementen amb l’Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic, a l’annex 

següent. 
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2. LEGISLACIÓ 

El present Annex es desenvolupa en el marc legislatiu vigent, que implica tres administracions: 

2.1. Administració de la Unió Europea 

 Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, 

relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient. 

 Directiva 97/62/CE del Consell, de 17 d'octubre de 1997, per la qual s'adapta al progrés 

científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i 

de fauna i flora silvestres. 

 Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

 Directiva 85/337/CEE, del Consell, de 27 de juny de 1985 relatiu a l'avaluació de les 

repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient 

modificada per les Directives 97/11/CE i 2003/35/CE. 

2.2. Administració de l'Estat espanyol 

 Llei 9 / 2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 

programesen el medi ambient. 

 Llei 6 / 2001, de 8 de maig, que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de 

juny de 1986, d'Avaluació d'impacte ambiental, desenvolupat pel Reial Decret 

1131/1988, de 30 de setembre. 

2.3. Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya 

 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de 

març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Desplegat per 

l'Ordre MAB 62/2003, de 13 de febrer. 

 Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i 

d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

 Llei 22/2003 de Protecció dels animals. Modificada per la Llei 12/2006, de 27 de juliol. 

 Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 

l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local de modificació del 

Decret 12/89 de 17 d'abril. 
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 Llei 3 / 1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental. 

Modificada per la Llei 1 / 1999, de 30 de març, la Llei 13/2001, de 13 de juliol, i la Llei 4 

/ 2000 de 26 de maig. Desenvolupada pel reglament aprovat pel Decret 136/1999 de 

18 de maig. Desenvolupada en la disposició transitòria addicional cinquena pel Decret 

170/1999 de 29 de juny. 

 Ordre de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya. 

 Decret 64/1995, de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals. 

 Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides 

a Catalunya. 

 Ordre 1984.11.05, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 

Catalunya. 

 Llei 9 / 1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm 1807, de 

1993.10.11). 

 Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya. 

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès 

Natural. Desenvolupa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Modificat pel 

Decret 213/1997, de 30 de juliol. 

 Decret 144/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental (DOGC núm 1000, de 

1988.03.06 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

 Decret 214/87, de 9 de juny sobre Arbres monumentals. Generalitat de Catalunya. 

Amb noves declaracions mitjançant ordres de 20 d'octubre de 1987, de 30 d'agost de 

1988, de 8 de febrer de 1990, de 19 d'abril de 1991 i de 3 de desembre de 1992. 

 Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat 

per l'Ordre del 23 de maig de 1986, i modificacions del 26 de novembre de 1986 i de 

16 de juliol de 1990. 

 Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de 

plantes de la flora autòctona de Catalunya. 
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3. ADEQUACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE 

3.1. Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes 

A l’article 3 d’aquest Reial Decret, s’indiquen els casos en que cal sotmetre el projecte al 

procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental i, per tant, quan aquest ha de tenir un Estudi 

d’Impacte Ambiental associat. A continuació es reprodueix parcialment el citat article 3: 

Artículo 3. Ámbito. 

1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones 

o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una 

evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley. 

2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista 

en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes 

proyectos: 

a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 

instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 

b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar 

directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 

En relació a l’apartat 1 de l’article 3, si revisem l’annex I del Reial Decret Legislatiu (on es 

classifiquen els projectes segons l’àmbit al que pertanyen) , veiem que el present projecte 

només podria pertànyer al Grup 7 (Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de l’aigua). 

Però també comprovem que, dins d’aquest grup, no trobem la categoria del projecte que ara 

tractem, tal i com es mostra tot seguit: 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a. Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla 

permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea 

superior a 10.000.000 de metros cúbicos. 

b. Proyectos para la extracción de aguas subterráneas ola recarga artificial de 

acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 

10.000.000 de metros cúbicos. 

c. Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, excluidos los 

trasvases de agua potable por tubería, en cualquiera de los siguientes casos: 
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1. Que el trasvase tenga por objeto evitarla posible escasez de agua y el 

volumen de agua trasvasada sea superior a 100.000.000 de metros cúbicos al 

año. 

2. Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 

2.000.000.000 de metros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada 

supere el 5 % de dicho flujo. 

3. En todos los demás casos, cuando alguna de las obras que constituye el 

trasvase figure entre las comprendidas en este anexo I. 

d. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 

habitantes-equivalentes. 

e. Perforaciones profundas para el abastecimiento de agua cuando el volumen de agua 

extraída sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos. 

En relació a l’apartat 2 a) de l’article 3, trobem que el present projecte tampoc està 

contemplat al grup relatiu a infraestructures hidràuliques de l’annex II (grup 8), tal i com es pot 

veure en el text que s’inclou a continuació. 

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a. Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos cuando el volumen anual 

de agua extraíde o aportada sea superior a 1.000.000 de metros cúbicos (proyectos no 

incluidos en el anexo I). 

b. Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el 

volumen de agua trasvasada sea superior a 5.000.000 de metros cúbicos. Se exceptúan 

los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas 

(proyectos no incluidos en el anexo I). 

c. Construcción de vías navegables, puertos de navegación Interior, obras de 

encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total 

del tramo afectado sea superior a 2 kilómetros y no se encuentranentre los supuestos 

contemplados en el anexo I. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para 

evitar el riesgo en zona urbana, 

d. Plantas de tratamiento de aguas residuales superiores a 10.000 habitantes-

equivalentes, 

e. Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o 

adicional superior a 3.000 metros cúbicos/día, 
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f. Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor 

de 40 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros 

cúbicos/segundo (proyectos no incluidos en el anexo I). 

g. Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que 

se dé alguno de los siguientes supuestos: 

1. Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre seguridad 

de presas y embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no 

se encuentren incluidas en el anexo I. 

2. Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado 

anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 

200.000 metros cúbicos. 

Per últim, el darrer supòsit contemplat (apartat 2 b) de l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 

1/2008), fa referència a afecció a espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, i, el cas present, es 

desenvolupa fora de qualsevol d’aquests espais (veure el plànol corresponent de l’Estudi 

d’Integració i Impacte Paisatgístic incorporat a l’annex 18) 

Per tant, considerant les justificacions precedents, el projecte que ara es tracta no ha de 

sotmetre’s al procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental i, per tant, tampoc ha de tenir 

un Estudi d’Impacte Ambiental associat. 

3.2. Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 

8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i 

informes d’impacte i integració paisatgística 

Segons cita, en el seu article 20, el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es 

desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es 

regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística, el present projecte ha de 

contemplar un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística, donat que es troba en un dels 

supòsits d’aplicació recollits en l’esmentat article, tal i com mostrem a continuació: 

Article 20 

Obligatorietat 

20.1 L’Estudi d’impacte i integració paisatgística es requereix en els següents supòsits: 

a) en aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no urbanitzable 

que s’han d’autoritzar pel procediment previst a l’article 48 del Decret legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

b) en els supòsits en què així es requereixi pel planejament territorial o urbanístic. 



ANNEX 18. IMPACTE AMBIENTAL                                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 7 

c) en tots aquells altres supòsits en què així ho estableixi qualsevol llei o disposició de 

caràcter general. 

20.2 Aquest estudi ha de ser informat preceptivament, d’acord amb el que estableix 

l’article 22.2 d’aquest decret. 

20.3 El promotor o promotora del projecte és la persona obligada a presentar l’Estudi 

d’impacte i integració paisatgística que haurà de ser elaborat per persona tècnicament 

competent 

Per aquest motiu, a l’annex 24, s’inclou un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) i les 

mesures que d’aquest s’esdevenen s’integren en el projecte. Aquestes mesures van destinades 

a millorar la integració del conjunt d’infraestructures i construccions, i per tant, són 

bàsicament tasques de revegetació de les zones alterades i d’altres directrius relatives a la 

pròpia adaptació del projecte en el territori, que es poden resumir en les següents: 

 En la mesura del possible, aprofitament dels camins existents per al pas de les 

canonada de conducció, 

 Adequació a les preexistències, com ara arbrat, murets, etc., per evitar la seva afecció 

 Excavació de la parcel·la on s’ubiquen les construccions de la captació per tal de 

maximitzar la seva integració en el paisatge 

 Revegetació de l’entorn de la captació, per així de disminuir l’impacte que puguin 

causar les construccions, dins el paisatge. 

4. PROGRAMA DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE LA D’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES 

4.1. Criteris ambientals per a la fase d’obres 

La direcció facultativa elaborarà un Programa de seguiment Ambiental abans de l’inici de les 

obres, i s’entregarà a l’empresa Contractista per al coneixement de la correcta evolució de les 

obres des de la perspectiva ambiental. 

4.2. Procediment per al seguiment ambiental durant les obres 

Existirà un responsable de la vigilància ambiental dins la direcció facultativa. Aquest 

s’escorregarà de la supervisió ambiental de les obres d’acord amb el programa de seguiment 

ambiental. Assessorarà la direcció en tot allò que cregui convenient i elaborarà els informes 

ambientals per adjuntar als informes d’obra de la direcció facultativa. 
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El Contractista haurà d’elaborar un Pla de Medi Ambient , d’acord amb el Programa de 

Seguiment Ambiental de la direcció facultativa, on figurin els procediments ambientals 

rellevants (terres vegetals, préstecs, residus, emissions atmosfèriques, pla d’accessos, pla 

específic de préstecs, etc.) i les instal·lacions necessàries per a una correcta gestió (punt net de 

residus inerts, punt net de residus especials/perillosos, zona de neteja de canaletes de 

formigó, parc de maquinària). 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística dona compliment a al Decret 343/2006, 

de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 

ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 

En ell queda palès que el present projecte ha de contemplar un Estudi d’Impacte i Integració 

Paisatgística, donat que es troba en un dels supòsits d’aplicació recollits en l’esmentat article, 

tal i com mostrem a continuació: 

Article 20 

Obligatorietat 

20.1 L’Estudi d’impacte i integració paisatgística es requereix en els següents supòsits: 

a) en aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no urbanitzable 

que s’han d’autoritzar pel procediment previst a l’article 48 del Decret legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

b) en els supòsits en què així es requereixi pel projecte territorial o urbanístic. 

c) en tots aquells altres supòsits en què així ho estableixi qualsevol llei o disposició de 

caràcter general. 

20.2 Aquest estudi ha de ser informat preceptivament, d’acord amb el que estableix 

l’article 22.2 d’aquest decret. 

20.3 El promotor o promotora del projecte és la persona obligada a presentar l’Estudi 

d’impacte i integració paisatgística que haurà de ser elaborat per persona tècnicament 

competent 

L’àmbit del projecte es centra al municipi de Tivissa, comarca de la Ribera d’Ebre. Una part del 

mateix (la captació) s’ubica en una zona de sòl no urbanitzable, mentre que la traça de les 

canonades, discorre tan per sòl no urbanitzable, com en part, dins sòl urbanitzable i sòl urbà. 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L’àmbit del projecte correspon a una traça superficial pròxima a 1,3 km de longitud, que amb 

una amplada d’ocupació temporal entre els 0 i 15 m, ocupen una superfície d’uns 20.000 m2 

segons l’alternativa, les quals estan situades principalment a la zona central del municipi de 

Tivissa, entre la zona anomenada “Cerverals” i el propi nucli urbà. 
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Els terrenys delimitats dins l’àmbit de la modificació corresponen geogràficament amb sòls 

classificats de sòl no urbanitzable segons projecte vigent, tot i que part de la traça de la 

canonada d’aigües passa per sòl urbanitzable i sòl urbà. 

L’àmbit del projecte s’inicia a la captació d’aigües al nord-est del nucli de Tivissa, i una vegada 

creuada la carretera C-44 puja fins a mig aire de la Serra de Tivissa, on s’ubica l’actual dipòsit 

d’aigua i l’estació de tractament de l’aigua potable. 

3. ESTUDI DEL MEDI 

L’estudi del medi es divideix en dos apartats bàsics: 

 Descripció del medi receptor on trobem aspectes de: 

- Medi Físic 

- Medi Biòtic 

- Medi Antròpic 

 Anàlisi de riscos 

En general tota l’exposició de la descripció del medi parteix del treball de camp realitzat i de 

l’anàlisi territorial portat a terme, per a cada un dels sectors, a través de la cartografia 

temàtica, i que inclou, hidrologia, tant superficial com subterrània, geologia, geomorfologia, 

concretant pendents i orientacions, ecosistemes, fauna, i hàbitats d’interès comunitari, 

incendis, usos del sòl i, patrimoni cultural, i sòcio-economia. 

4. DESCRIPCIÓ DEL MEDI RECEPTOR 

4.1. Situació geogràfica 

L’àmbit d’actuació es troba situat a la comarca de Ribera d’Ebre, concretament al terme 

municipal de Tivissa. 

El terme municipal de Tivissa ocupa la major part del sud-est de la comarca, i s’hi accedeix des 

de l’autopista A-7 o la carretera nacional N-340, a través de la carretera C-44. 

El municipi de Tivissa limita amb un gran nombre de municipis de diferents comarques: al 

nord, amb els Guiamets i Capçanes (Priorat), Colldejou (Baix Camp) i Garcia (Ribera d’Ebre); a 

l’est, limita amb Pratdip i Vandellòs, tots dos municipis del Baix Camp; a l’oest, amb Móra 

d’Ebre, Ginestar i Rasquera, pertanyents a la comarca de Ribera d’Ebre; finalment, al sud limita 

amb El Perelló i l’Ametlla de Mar, municipis del Baix Ebre. 
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La població censada al nucli de Tivissa és de 1.824 habitants, i la seva superfície és de 208,4 

Km². 

El terme municipal de Tivissa està format per quatre nuclis de població: Tivissa, Darmós, la 

Serra d’Almos i Llaberia. 

La parcel·la on s’ubicarà la captació està situada al costat nord de la carretera c-44, en un 

conjunt de petites bancals destinats a conreu. 

4.2. Climatologia 

Encara que, en el seu conjunt, Catalunya pertany a una àrea de clima temperat mediterrani, 

amb estius càlids i hiverns suaus, les diferències latitudinals, la continentalitat, l’orientació de 

les vessants i, especialment, l’altitud, condicionen notables diferències termomètriques i 

pluviomètriques que es tradueixen en una diversitat de dominis climàtics. 

La comarca de la Ribera d’Ebre es troba situada a la zona de domini climàtic mediterrani litoral 

de terra baixa. Aquest clima es caracteritza per una temperatura mitjana anual 

d’aproximadament 15º i un rang de temperatures d’uns 14 graus. Per tant, les temperatures 

són suaus i el rang de variació d’uns 14 graus, característiques d’un clima molt influenciat per 

la proximitat del mar. La precipitació anual a l’àmbit del projecte és d’aproximadament 600 

mm, concentrats principalment durant la primavera i la tardor.  

Per la situació a mig aire de la serralada de Tivissa, que forma una barrera que ofega el vent de 

Garbí, afavoreix un microclima de temperatures molt més suaus que la resta de la comarca, ja 

que la serra li fa de pantalla protectora. Amb tot, la seva localització terra endins fa que els 

contrastos entre les temperatures diürnes i nocturnes siguin considerables. 

Per tant, es tracta de zones amb temperatures moderades i pluges de caràcter torrencial, 

especialment durant la primavera i la tardor.  

4.3. Hidrologia 

4.3.1. Descripció 

Les aigües de pluja del municipi de Tivissa es recullen, de forma natural, al barranc de Sant Blai, 

que desemboca al barranc del Molí del Rei. Aquest, a la vegada, és un dels nombrosos barrancs 

que desemboquen al riu Ebre. 

El riu Ebre té una longitud total de 910 Km. D’aquests, 138 transcorren per Catalunya, des del 

Pantà de Riba-roja, a Riba-roja d’Ebre, fins la seva desembocadura al límit entre les comarques 

del Baix Ebre i el Montsià. 
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4.3.2. Morfologia 

Tant el barranc de Sant Blai com el del Molí del Rei presenten la tipologia pròpia dels barrancs i 

rieres mediterranis: lleres de poca amplada degut a les elevades velocitats de l’aigua i una gran 

dependència de la pluviometria que provoca cabals puntualment grans però poc constants. 

Per altra part, el riu Ebre presenta cabal durant tot l’any i les velocitats de circulació són 

inferiors. El fet de trobar-se a prop de la desembocadura afavoreix aquestes velocitats baixes 

que han propiciat la formació d’un delta ric en comunitats naturals, tant pel que fa a fauna 

com a espècies vegetals. 

4.3.3. Cabals i velocitats 

El comportament dels torrents i rieres al llarg de l’any respon al model típic dels rius 

mediterranis, amb puntes de cabals als mesos de primavera i tardor, i cabals mínims o nuls 

durant els mesos d’estiu.  

La velocitat de circulació de les aigües acostuma a ser elevada, ja que els torrents porten 

cabals apreciables únicament quan es donen puntes de precipitació.  

Pel que fa al riu Ebre, es tracta del curs amb el cabal més gran dels que transcorren per 

Catalunya. A més, pel fet de trobar-se a l’àmbit d’estudi a prop de la seva desembocadura, les 

velocitats de circulació són baixes. 

4.4. Geologia 

La topografia de la parcel·la d’ubicació presenta una sèrie de plataformes separades per 

marges més o menys verticals. 

Geològicament, ens situem al peu de la Serralada Prelitoral Catalana, damunt d’un extens peu 

de mont que s’interdenta a prop de la zona estudiada amb els sediments deltaics del riu Ebre. 

Superficialment, es troba una important capa d’entre 0,8 i 1,5 metres de materials remoguts 

més o menys heterogenis, mesclats amb el terreny vegetal. 

A partir d’aquestes fondàries, es disposa un paquet de llims sorrencs o sorres molt fines 

llimoses de color marró a marró molt clar amb indicis de carbonatació i presència d’alguns 

nòduls de carbonat. També es troben continguts variables de graves calcàries.  

4.5. El medi natural 

4.5.1. Flora i vegetació 

La vegetació d’aquesta zona de la de Tivissa ha estat modificada per l’activitat humana, on les 

planes s’han aprofitat per l’agricultura, i la muntanya per a les pastures i l’explotació forestal, 

però manté comunitats naturals que altres municipis més baixos on la transformació ha estat 
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més aparent. No obstant això, el despoblament rural i l’abandonament de les activitats 

tradicionals que s’han donat en els últims decennis, molt accentuats en els municipis de 

muntanya com és el cas de Tivissa, han afavorit una recuperació generalitzada dels 

ecosistemes naturals. 

L’àmbit del projecte es troba situat en una zona dominada per camps de conreu, a més 

d’espècies arbustives i matolls.  

Vegetació ruderal i agrícola 

Els conreus són l’hàbitat, bàsicament de secà, excepte alguns horts que es reguen amb l’aigua 

d’un petit reg. Els camps que es troben entre la C-44 i el nucli urbà són sobretot de regadiu, 

amb plantacions d’algun fruiter.  

Els conreus arboris (oliveres i ametllers) han reduït la seva superfície i en l’actualitat 

pràcticament han desaparegut a l’àrea d’estudi, amb l’excepció d’alguns ametllers (Prunus 

dulcis) i oliveres (Olea europaea).  Les comunitats vegetals de regadiu dels camps de cultius 

són cirerers (Prunus avium). 

Boscos 

La vegetació boscana potencial pertany a la regió biogeogràfica mediterrània, paisatge vegetal 

propi de la major part de la conca mediterrània. El paisatge vegetal està dominat per boscos i 

bosquines escleròfil·les, verdes tot l’any. 

Donat que l’àmbit d’estudi presenta unes altituds inferiors als 300 m, la vegetació típica és la 

de l’estatge basal (terra baixa mediterrània). L’alzinar litoral és la vegetació potencial de la 

zona, és a dir, el que trobaríem si aquesta formació no es trobés degradada per l’acció 

antròpica. L’alzinar típic és un bosc dominat per Quercus ilex (alzines), ric en arbusts i lianes.  

Actualment, la comunitat vegetal potencial de la zona troba representada per espècies de 

degradació d’aquesta comunitat vegetal clímax; aquesta formació de degradació s’anomena 

màquia litoral d’ullastre i margalló. 

Espècies protegides 

La protecció de la flora a Catalunya està regulada, en primer lloc, per la normativa catalana 

(Ordre 5-nov-1984; i Ordre 28-oct-1986)1, com a espècies protegides hi ha el boix grèvol (Ilex 

aquifolium), el teix (Taxus baccata), i la flor de neu (Leontopodium alpinum), així com a espècie 

regulada la genciana groga (Gentiana lutea) i el margalló (Chamaerops humilis). 

Dins el sector d’estudi no apareixen espècies protegides pel PEIN, segons el Decret 328/92 del 

14 de desembre de 1992.  
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Fa molt poc s’acaba d’aprovar el Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de 

flora amenaçada de Catalunya (DOGC 5204, 28 d’agost de 2008), cap d’elles dins l’àmbit 

d’estudi. 

4.5.2. Forests públics 

Els Forests d'Utilitat Pública són figures de protecció definides per les lleis forestals estatals, 

com la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts (que deroga l’antiga Llei de Monts, de 8 de 

juny de 1957) i el Decret 485/62, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Monts 

(actualment vigent mentre no s’aprovin unes normes de la nova Llei 43/2003) i per la Llei 

6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

 

Figura 1. Mapa de forests públics a l’àmbit d’estudi. Font: Servidor interactiu de Mapes Ambientals (SIMA) de la 

Generalitat de Catalunya. 

No hi ha cap Forest ni a l’àmbit d’estudi ni a les proximitats, tot i que el municipi d’Organyà té 

tres boscos municipals. 

4.5.3. Arbres monumentals 

No hi ha arbres declarats monumentals o d’interès local (segons l’Ordre de 19 d’abril de 1991, 

per la qual es declaren arbres monumentals i es dóna publicitat a l’inventari dels arbres 

declarats d’interès local, actualitzat recentment per l’Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de 

declaració d'arbres monumentals i d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats 

d'interès comarcal i local), en tot l’àmbit d’estudi ni a prop. Tampoc es pot remarcar cap 

exemplar dels arbres afectats pel projecte. 
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4.5.4. Espais naturals 

L’àmbit del treball no està inclòs en cap tipus d’espai protegit. Tot i això, hi ha algun espai 

natural proper a l’àrea d’estudi que està catalogat. 

L’espai natural de protecció especial més proper són les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, a uns 

escassos 500 metres al sud del dipòsit de regulació del nucli de Tivissa. Està inclòs al Decret 

328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. Uns dos 

quilòmetres a l’est també es troba l’espai protegit de la Serra de Llaberia  

 

Figura 2. Espais de protecció especial de l’àmbit del projecte. Font: SIMA de la Generalitat de Catalunya. 

Inclosos a la proposta de Xarxa Natura 2000 (Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual 

es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs 

d’importància comunitària (LIC)), s’hi troba l’espai LIC i ZEPA de Tivissa-Vandellòs-Llaberia. 

4.5.5. Fauna 

Donades les característiques de la vegetació dominant i la proximitat de zones urbanes, no 

habita a la zona cap espècie animal amb protecció especial. 

La fauna dominant a la zona es veu representada per insectes, aus, majoritàriament 

insectívores o que s’alimenten de llavors, petits mamífers i rosegadors. 

És molt habitual trobar, a les proximitats de les poblacions, espècies que s’han adaptat a la 

convivència amb humans i han après a alimentar-se de cultius o restes de menjar i viure a 

construccions humanes. 
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4.6. Paisatge 

L’any 2005 es va aprovar la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge, reglamentat pel Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 

8/2005, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. Aquesta llei té 

per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, de manera que 

el paisatge s’integri en el projecte i en les polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques. 

A partir d’aquest marc general es poden establir tres grans unitats incloses en l’àmbit d’estudi. 

Aquestes tres zones són les que defineixen el caràcter del territori i prevalen per sobre dels 

diferents usos que es van superposant, amb major o menor ordre, i que acaben de configurar 

el paisatge actual: 

 La zona d’Horta, sota el nucli urbà, amb horts de regadiu. Defineix la façana del poble. 

 La plana agrícola cultivada amb ametllers, oliveres i cirerers bàsicament, i on s’engloba 

l’àmbit dels sector on es planteja ubicar la captació d’aigua. 

 Els marges de muntanya de la Roca del Migdia, amb alguns costers de roquissar, i 

marges amb vegetació arbustiva i pinar. 

4.7. Patrimoni cultural 

No es detecten béns culturals inventariats en l’àmbit del projecte. 

4.8. Àmbit socioeconòmic 

Com s’ha dit amb anterioritat, el municipi de Tivissa pertany a la comarca de la Ribera d’Ebre 

(825,30 Km²).  Dels aproximadament 22.400 habitants de la comarca, més de 1.800 viuen als 

208,4 Km² de Tivissa. 

Es tracta d’un municipi d’interior sense afluència massiva turística, motiu pel qual la seva 

població és relativament constant al llarg de l’any. 

Entre el 30 i el 35% de la població ocupada del municipi treballa al sector industrial, 

predominant a la comarca el sector alimentari. A aquest el segueix en importància 

l’agricultura, dominada per els espècies de secà. 

Una part important del sòl disponible a Tivissa es dedica als conreus, no només amb un 

objectiu comercial, sinó també per consum propi. Als afores del nucli de Tivissa hi ha un 

nombre important de petits camps de conreu abandonats, situació aplicable a la resta del 

terme municipal. Aquest fet forma part de la tendència general d’abandonament de 

l’agricultura. 
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4.9. Ordenació del territori 

Segons les Normes Subsidiàries de Tivissa, l’àmbit del present projecte té la consideració de sòl 

no urbanitzable a la zona de la nova captació. D’aquí ve la necessitat de la redacció d’un Pla 

parcial que desenvolupi el sector d’acord amb les directrius que estableix aquest planejament. 

 

  

 

Figura 3. Planejament urbanístic de Tivissa. Font: Mapa Urbanístic de Catalunya. 

Segons el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, el nou pou se situa en sòl de protecció 

preventiva.  

S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament 

urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla 

considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que, mitjançant el 

planejament d’ordenació urbanística municipal i en el marc de les estratègies que el Pla 
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estableix per a cada assentament, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions 

d’activitats o instal•lacions de valor estratègic general i d’especial interès per al territori. 

 

 

 

Figura 4. Plànol d’ordenació de la Ribera d’Ebre. Font: Pla Territorial de les Terres de l’Ebre. 

5. CRITERIS I OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Es preveu una sèrie de criteris i objectius per tal de garantir la millor implantació i integració i 

la minimització dels efectes sobre el paisatge. 

També podria ser aconsellable establir directrius bàsiques en la gestió d’obres i manteniment 

de les instal·lacions, amb la finalitat de limitar els danys al medi ambient amb aquestes 

activitats temporals. 

Per tant, aquests criteris i objectius, es diferencien en tres capítols: 

 Criteris d’implantació 

 Criteris de sostenibilitat i integració 

 Altres criteris. Aspectes relacionats amb la gestió de les obres. 

En el següent llistat es fa un recull dels principals criteris i objectius, que poden relacionar-se 

amb el present Projecte. 

5.1. Criteris d’implantació, sostenibilitat i integració 

Geologia i geomorfologia 

1. No afectar geòtops o punts d’interès geològic. 

2. Es preveurà amb tendència a disminuir la possibilitat de grans moviments de terres, 

especialment aquells que generin necessitats de préstecs i abocadors, per evitar la 
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necessitat d’afeccions indirectes. En general, s’haurà de tendir a actuacions 

equilibrades en terres, o en cas contrari, preveure les zones de préstec o abocador 

3. Evitar la generació de grans pendents, amb criteris d’estabilitat geotècnica i de 

possibilitat d’integració. 

4. Excavació de la parcel·la on s’ubica la caseta de control del bombament, per tal de 

maximitzar la seva integració en el paisatge. 

Edafologia i sòls 

5. Evitar l’afecció a primelands, o sòls de major valor agrícola 

6. Evitar pèrdues de sòl excessives, pels pendents establerts, i per tant es definiran 

aquests per tal d’assolir pèrdues de sòl, de fins a moderades durant les obres, fins a 

baixes o nul·les un cop en ús la infraestructura hidràulica. Els criteris de moderada, 

baixa i nul·la es regeix segons FAO-PNUMA. 

Hidrologia superficial 

7. Evitar el riscos hidrològics 

8. Evitar la contaminació de les aigües superficials i subrrànies. Especialment pensant 

en l’afecció de l’aqüífer que es pretén explotar. 

9. Mantenir les condicions hidrològiques de la conca, ja sigui a través de la regulació 

d’usos o la definició de mesures de contorn. 

Medi natural 

10. Evitar l’afecció d’àmbits amb comunitats vegetals i espècies d’interès o protegides, i/o 

millorar-ne les condicions actuals. 

11. Evitar en la mesura del possible l’afecció a hàbitats d’interès comunitari, especialment 

els prioritaris. 

12. Evitar l’afecció directa i indirecta d’espais protegits tals com: Espais Naturals de 

Protecció Especial, espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN); Xarxa 

Natura 2000, és a dir LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i ZEPA (Zona d’Especial 

Protecció per a les Aus) i Zones Humides, incloses en el catàleg de zones humides del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

13. Garantir la connectivitat ecològica, a través dels espais de major valor, i definint les 

mesures de permeabilitat necessària per a la fauna. 
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14. Establir directrius de restauració, especialment pel que fa referència a les espècies 

vegetals, per evitar la dispersió d’espècies invasores. Encaminat a evitar plantacions 

de la revegetació amb espècies que no siguin autòctones. 

15. Millorar en general els espais degradats. Aprofitant el pas de la canonada en marges 

i espais degradats, realitzar una restauració que ajudi a recuperar la vegetació 

originària. En aquest sentit, revegetar l’entorn de la captació i les conduccions, per 

així de disminuir l’impacte que puguin causar les construccions, dins el paisatge. 

16. Preservar, millorar i recuperar el paisatge en general, atenent en tot cas a aquelles 

unitats de major interès. 

Medi cultural 

17. Compatibilitzar els usos del territori amb la preservació d’elements protegits o 

catalogats d’interès arquitectònic i arqueològic, també dels béns culturals de caràcter 

civil com llocs d’aplecs, camins ramaders, senders o altres. 

18. Ordenar el territori, especialment els espais lliures integrant aquests elements 

culturals de major interès. 

Medi territorial 

19. Ordenar mantenint l’estructura territorial, com a base pel manteniment de processos 

més complexos. 

20. Preservar i millorar la xarxa de comunicacions locals. 

21. Preveure la compatibilitat dels usos previstos pel pla amb els seus límits, per evitar 

efectes indirectes a tercers. Incorporar els elements de contenció dins del límit de 

l’àmbit de treball. 

22. En la mesura del possible, aprofitament dels camins existents per al pas de les 

canonada de conducció, 

23. Adequació a les preexistències, com ara arbrat, murets, etc., per evitar la seva 

afecció 

5.2. Altres criteris. Gestió de les obres programades 

A més d’aquests criteris, podria també ser aconsellable establir directrius bàsiques en la gestió 

d’obres i manteniment de les instal·lacions, amb la finalitat de limitar els danys al medi 

ambient amb aquestes activitats temporals. En principi doncs es marca un sòl objectiu, que 

inclou un seguit de recomanacions.  
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1. Incorporar els criteris per minimitzar l’afecció sobre el paisatge en la realització de les 

obres de construcció. 

2. Establir els criteris d’ubicació de les instal·lacions auxiliars, vies de penetració i camins 

de accés, préstecs i abocadors, amb la finalitat de reduir l’afecció a zones d’especial 

sensibilitat i limitar l’ocupació de les obres a l’ estrictament necessària. 

3. Definir els mecanismes de control de l’erosió i els sediments, en les superfícies 

generades, i la seva relació amb el medi hidrològic. 

4. Establir una correcta gestió de terres. 

5. Establir una correcta gestió dels residus generats durant la construcció 

6. CONCLUSIONS 

substancialment a l’àmbit on s’allotja, permetent la implantació d’una infraestructura de 

portada d’aigües per al sector d’activitats econòmiques i sense generar grans tensions amb 

l’entorn, i els elements territorials que passen, com connectivitat, continuïtat de paisatge, 

estructura del drenatge i infraestructures. 

Els criteris i mesures establertes als apartats precedents, van destinades a millorar la integració 

del conjunt d’infraestructures i construccions. Totes elles han estat contemplades i integrades 

al present projecte. 

Per assolir l’objectiu de minimització d’impacte sobre el paisatge, són especialment rellevants 

les tasques de revegetació de les zones alterades (veure annex de jardineria), però també cal 

destacar d’altres directrius relatives a la pròpia adaptació del projecte en el territori (i que han 

estat tingudes en compte en la determinació inicial d’ubicació i traçat del conjunt del projecte). 

En definitiva, a grans trets, les mesures i directrius principals (per minimitzar l’afecció sobre el 

paisatge) es poden sintetitzar en les següents: 

 En la mesura del possible, aprofitament dels camins existents per al pas de les 

canonada de conducció. 

 Soterrament de les canonades i instal·lació seguint la trajectòria d’infraestructures 

preexistents com poden ser carreteres i carrers. 

 Adequació a les preexistències, com ara arbrat, murets, etc., per evitar la seva 

afecció. 

 Excavació de la parcel·la on s’ubiquen les construccions de l’ETAP, per tal de 

maximitzar la seva integració en el paisatge. 



ANNEX 19. IMPACTE PAISATGÍSTIC                                                                        Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 15 

 Revegetació de l’entorn de l’ETAP, per així de disminuir l’impacte que puguin causar 

les construccions, dins el paisatge. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es fa una descripció de les obres que componen el projecte constructiu de 

la nova captació i les conduccions associades al nucli de Tivissa. 

A partir d’aquesta descripció, es divideix el projecte en activitats, que es defineixen i s’ordenen 

en els següents punts. 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

2.1. Captació 

La perforació de pous tubulars profunds requereix mètodes i tecnologies apropiades, personal 

habilitat i equipament adequat.  

Com a conseqüència de la pròpia naturalesa dels treballs, les inversions i riscos tant 

operacionals com financers, són més grans. A la perforació dels pous l'èxit de els treballs 

depèn d'una sèrie de factors d'ordre tècnic i geològic, encapçalats per l'elecció del mètode de 

perforació adoptat. Cal no oblidar que un pou és una obra d'enginyeria hidrogeològica i 

geològica i no un forat a través del qual es capta aigües subterrànies. 
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Acceptat aquest principi, totes les precaucions cal prendre perquè el pou sigui tècnicament 

ben construït, convertint-se en una obra econòmicament rendible. Dins dels diferents requisits 

es destaquen: la ubicació, el projecte i la selecció del mètode de perforació, als quals el 

projectista ha d'estar atent i proveir-se de tots les dades disponibles per definir-los amb el 

major marge de seguretat possible. 

El procés constructiu de la captació constarà de les següents punts: 

 Inicialment es realitzarà un sondeig d'investigació de 375 m de fondària, a φ 250 mm i 

canonada provisional de protecció φ 200 mm. 

 Eixamplament del sondeig fins a φ 762 mm (diàmetre interior efectiu per a la 

instal·lació del sistema de bombament i la canonada d’impulsió φ 508 mm). 

 Atenent a la fondària de la perforació i la posició probable del nivell piezomètric 

s’instal·la una canonada cega (de 6mm de diàmetre) al tram comprés entre la 

superfície del terreny i els 100 metres de fondària. Des d’aquest punt i fins al final de la 

perforació s’instal·larà reixeta amb obertures de 0,75 mm.  

 Per evitar la colmatació del tub de reixeta s’instal·larà un prefiltre sorrenc d’entre 1 i 2 

mm. 

 Des d’un punt de vista hidrogeològic es recomana cimentar des del fons de la 

perforació fins a 5 metres per sobre del contacte amb la capa d’argiles del Keuper amb 

l’objectiu d’evitar dissolucions per contacte de l’aigua subterrània amb els guixos i sals 

dels materials d’aquesta capa. 

 També se cimentarà el cap de la perforació i entorn els 100 m de profunditat per a 

evitar l’entrada d’aigües exteriors i possibles contaminants al nou pou. 

 

2.1.1. Perforació 

Són coneguts i empleats diversos sistemes de perforació en sòl i roques. tenint en compte els 

objectius per als quals es destini l'obra, aquests poden ser: 

a) Sistemes mecànics: 

- Percussió a cable 

- Extracció de testimoni continu 

b) Sistemes amb circulació directa de fluid 

- Rotatiu amb circulació Directa 
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- Martell pneumàtic o Down the Hole 

- Hidràulic 

c) Sistemes amb circulació Inversa de fluid 

- Rotatiu amb circulació inversa 

- Rotatiu amb circulació inversa amb barra doble 

- Rotatiu amb circulació inversa amb barra doble i martell (rotopercussió amb 

circulació inversa) 

 

Figura 1. Sistemes de perforació disponibles. 

Amb els condicionants geològics d’aquest projecte, el mètode més adequat serà la 

rotopercussió amb circulació inversa degut a que és el que ofereix un menor risc, manté les 

condicions de les parets del pou i permet una ràpida penetració (5-20 metres/hora). 
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Figura 2. Sistemes de perforació amb rotopercussió inversa. 

Finalment, cal insistir en què la perforació del pou s’haurà de fer en dues fases: 

1. Sondeig d’inspecció per validar les característiques hidrològiques i caracteritzar els 

trets geotècnics del pou. 

2. Reperforació del pou per eixamplar-lo fins al diàmetre que requereixi el sistema de 

bombament (bomba+canonada+cablejat). 

2.1.2. Instal·lació de la columna de revestiment (canonada llisa i filtres) 

Atenent a la fondària de la perforació i la posició probable del nivell piezomètric s’instal·la una 

canonada cega al tram comprés entre la superfície del terreny i els 100 metres de fondària. 

Des d’aquest punt i fins al final de la perforació s’instal·larà reixeta.  

En qualsevol pou o sondeig que s'executi, a l’hora de davallar les canonades s'ha de comprovar 

que no queden espais entre les canonades, i que queda tot ben segellat. En aquest sentit, es 

recomana utilitzar, sempre que sigui possible, canonades que puguin unir-se mitjançant una 

rosca. En el cas que les canonades de revestiment es davallin pel mètode de la barra i les 

perforacions, serà estrictament necessari que les perforacions esmentades se segellin 

novament mitjançant una soldadura contínua, una vegada col·locat cada tram. 

Tota la canonada serà dotada de centralitzadors que assegurin el correcte alineament de la 

mateixa respecte a les parets del terreny. A la zona productora hauran ubicar equidistants a 

una distància de 12 a 18m i hauran de ser de tipus cistella de boles. 



ANNEX 20. PROCESSOS CONSTRUCTIUS                                                               Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 5 

2.1.3. Introducció dels prefiltres 

Es realitzarà amb injecció amb circulació entre el tub de boca i la columna de revestiment del 

pou tancat, on s’introduirà un dispositiu de connexió amb mànega d'injecció de fluid. 

Aquest conjunt d'equipaments es compon d'un tanc dosificador, proveït d'aspes giratòries, una 

entrada de fluid, regulada per un registre i una infinitat com a control de velocitat de rotació, 

que carrega prefiltre per ser barrejat. A la seva base té una sortida acoblada a una mànega que 

al seu torn és la succió d'una bomba centrífuga o de pistó dúplex. A la sortida de la bomba 

s’instal·larà un manòmetre, per tal de controlar la pressió durant l'operació de instal·lació del 

prefiltre. Omplert totalment l'espai anular entre el pou i l'última secció de filtres, tendirà a 

augmentar la pressió de injecció, per la qual cosa s'ha d'interrompre el flux de fluid 

d'ompliment. 

També s'ha de addicionar hipoclorit durant la injecció del prefiltre. Aquest procés té gran 

avantatge ja que permet que el pou quedi net al finalitzar l'operació. 

2.1.4. Cimentat 

El cimentat normal d'un revestiment està emmarcat com "cementació primària" i consisteix en 

el lliscament de pasta de ciment pura (ciment i aigua) a través del revestiment i la col·locació 

de la pasta en l'espai anular entre la paret del pou i el revestiment. 

 Abans de l'operació de cementació pròpiament dita, es bombarà aigua a fi de realitzar 

un rentat de l'arrebossat. 

 Perquè la beurada de ciment pugui tenir la fluïdesa suficient per a ser injectada a 

l'espai anular del pou, la concentració de bentonita de la barreja haurà de ser d'entre 

un 2 i un 6%. Així mateix, la densitat recomanable serà d’1,9 kg/cm3. 

 Quan la profunditat de cimentació sigui inferior a 5 m, l'abocament del material 

segellador es podrà realitzar des de la boca del sondeig, sense que sigui necessari 

utilitzar barnillatge auxiliar ni bomba d'injecció. 

 Per les cimentacions a profunditats superior a 5 m, serà necessari utilitzar barnillatge 

de fons o elements d'utilitat similar, que poden ser introduïts per l'espai anular. En 

aquests casos serà necessari utilitzar una bomba d'injecció per injectar el ciment des 

del fons i anar ascendint cap a la superfície. 

 Les operacions de cimentació hauran de realitzar-se de manera continuada i sense 

interrupcions, per evitar que es desagregui el material per cimentar. Aquesta operació 

és especialment necessària quan existeix un flux dins del sondeig provocat per 

diferents càrregues hidràuliques d'aqüífers.  
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 Un cop hagin finalitzat les operacions de cimentació, no es podrà dur a terme cap 

activitat en el pou fins que el ciment estigui completament adormit o forjat. Aquest 

temps depèn dels materials utilitzats, però es fixarà, en cas de dubte, un temps mínim 

de 72 hores des de la finalització de la cimentació per a continuar els treballs 

d'adequació del sondeig. 

 Qualsevol entubat provisional que s'hagi utilitzat en el procés de construcció del pou 

s'haurà de retirar de manera simultània al procés de cimentació. 

2.1.5. Valvuleria associada a la captació 

S’ha projectat el conjunt de vàlvules associat al pou en un pericó annex al mateix, amb vàlvula 

de ventosa, vàlvula de comporta per al tancament de la instal·lació, rodet de desmuntatge, 

cabalímetre i manòmetre. 

2.1.6. Instal·lació de la canondada i d’equips electromecànics dins el pou 

S’instal·larà els sistema de bomba submergible en paral·lel a uns 240 m de fondària mitjançant 

descens solidari de la de les bombes a les corresponents canonades (roscades) d’acer 

galvanitzat. 

2.1.7. Caseta i equips de control 

L'edifici de l'estació de bombament és l'únic edifici que s'ha previst construir en aquesta 

captació. La funció d'aquest edifici és protegir els sistemes elèctric i de control dels agents 

ambientals i meteorològics.  

S'ha previst un petit edifici d'uns 9 m2 on s’instal·laran els sistemes elèctrics i de control i s’hi 

emmagatzemaran les eines necessàries per al manteniment de la captació. També hi haurà 

una farmaciola amb els elements descrits en l'annex de seguretat i higiene. 

Es tracta d'una edificació quadrada de dimensions 3 x 3 metres. L'estructura es conforma a 

partir de dos pòrtics de perfil metàl·lic de 3 metres de llum, separats a 3 metres. 

Els pilars i dintells es realitzen amb el perfil HEB-140. La coberta es crea a partir de 5 corretges 

de coberta de perfil IPN-120, separades 0,8 metres. El pendent dels faldons és del 20%. 

Pel que fa a la coberta final de l'edifici, s'ha decidit utilitzar plaques de perfils de fibrociment, 

proporcionant elles mateixes estanquitat. Sobre les plaques es col·locaran teules ceràmiques, 

element típic en les teulades de les cases dels nucli propers. 

La fonamentació consisteix en sabates sota cada pilar de l'estructura de dimensions 1,3 x 1,3 x 

0,9 metres. Les sabates estan unides longitudinalment per una riostra de 0,5 m d'ample i 0,50 

m de cantell. 
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Finalment, el mur de fàbrica que tancarà i envoltarà l'edifici de l'estació de bombament serà 

un mur format per blocs de formigó de 40x20x20 cm. 

2.2. Canonada d’impulsió fins al dipòsit 

A la sortida del pericó del pou es preveu una brida per a la conversió a canonada de PEAD DN 

125 mm i PN-16, que portarà l’aigua fins el dipòsit regulador recorrent uns 1.260 metres de 

longitud. Es preveu l’entrada al dipòsit per la part superior d’aquest, adossant la canonada al 

parament exterior. 

La canonada s’instal·larà a sobre un llit de sorra a dins d’una rasa que tindrà una profunditat 

mínima d’1.0 m en zones de conreu i es recobriran amb sorra fina compactada fins a uns 10 cm 

per damunt de la generatriu superior. 

El replè posterior s’efectuarà amb material d’aportació i compactat per capes de 25 cm de 

gruix fins aconseguir el 95 % del proctor modificat. En trams de camps de conreu es coronarà 

amb material del propi terreny i en trams urbans amb el paquet de ferm definit a l’annex de 

dimensionament estructural. 

En els punts alts del traçat assenyalats en els plànols de perfil longitudinal s’instal·laran 

ventoses trifuncionals per aigua neta, mentre que al punts més baix es formarà un desguàs per 

si es necessites buidar la canonada. 

Des de la captació fins a creuar la carretera C-44, la canonada d’impulsió anirà paral·lela a la 

carretera TV-3031. El creuament de la carretera C-44 es farà mitjançant una perforació dirigida 

d’uns 40 m de longitud. Per crear un pas per a la conducció de PEAD DN125 s’utilitzarà beina 

de PE100 DN200. Podria ser suficient amb una beina de 160, però s’estima un diàmetre més 

per permetre augmentar el diàmetre de la impulsió si arribés el cas. 

Una vegada creuada la carretera C-44 la conducció continua paral·lela a la carretera TV-3031, 

també per fora de la zona de servitud fins a trobar-se amb la carretera T-304, de titularitat 

municipal, que es creuarà mitjançant rasa Una vegada creuada la carretera T-304, la canonada 

discorrerà per vials municipals urbans, passant les Quatre Carreteres, girant al Mas de Rafael 

Saladié per anar entre el nucli i els Horts de la Sèquia del Camí. Posteriorment girarà per passar 

entre la zona coneguda com Los Xalets i el nucli fins a pujar cap el dipòsit municipal pel camí 

que hi accedeix. 

2.3. Urbanització de les instal·lacions de la captació 

Tot el perímetre exterior de la parcel·la es tancarà amb un reixat de 2 m d’altura de malla 

d’acer galvanitzat i plastificat de 50x50 mm de pas, de color verd, sobre suports tubulars 

metàl·lics encastats en el terreny i col·locats cada 3,00 metres . L’entrada al recinte s’efectuarà 

per una porta de perfils metàl·lics soldats, corredissa, de 4,00 metres d’amplada i 1,80 metres 

d’altura. 
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El paviment de l’esplanada exterior es formarà amb un paviment de formigó de 0,05 m de 

gruix construït de material seleccionat, col·locada en substitució de la primera capa de terreny, 

la qual es retirarà. 

A la part sud i est, zona d’accés de la planta, es formarà una pantalla arbrada amb la plantació 

de tota una filera de pollancres i alzines. 

2.4. Connexions amb les xarxes existents 

L’escomesa elèctrica de la captació es construirà a partir de la xarxa elèctrica de baixa tensió 

que arriba a fins a la masia que hi ha a la mateixa parcel·la on es farà la nova captació. Des 

d’allà s’enviaran cables a les instal·lacions que requereixin subministrament elèctric. 

La longitud d’aquesta escomesa serà de 95 m i es construirà amb un cable de secció 150 mm2 

per als conductors de fase i 35 mm2 per al conductor neutre. 

2.5. Camí d’accés a la captació 

Per complir amb la normativa d’accessos de bombers i les prescripcions del PG3 de carreteres, 

s’haurà d’assegurar que el camí d’entrada existent tingui una amplada mínima de 5 m. 

Actualment ja hi ha 30 metres que compleixen aquesta condició però uns altres 20 requeriran 

una millora del paviment. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex presenta una proposta de programa de treballs per al Projecte de nova captació 

i conduccions associades per a l’abastament de Tivissa. A continuació es defineixen les 

diferents activitats de l’obra. AL final d’aquest annex, es presenta un diagrama de Gant. 

D’acord amb el volum d’obra de cada unitat considerada i a partir dels rendiments per equips 

de les mateixes i del nombre d’equips, s’arriba a un nombre aproximat de setmanes 

necessàries per a l’execució de cada unitat d’obra. 

2. ACTIVITATS DE L’OBRA 

A partir de les obres descrites als processos constructius, es divideix l’execució de les obres en 

les activitats que es descriuen a continuació: 

 Activitat 1: Replanteig, anivellació i comprovació de les dades. La primera activitat que 

haurà de realitzar el Contractista és replantejar les obres, anivellar el terreny i 

comprovar que les dades del projecte són reals. No es començarà altra activitat fins 

que aquesta no estigui totalment finalitzada i se signi l’Acta de Replanteig. Es 

replantejaran els elements que conformen la captació, el traçat de les canonades i del 

vial d’accés. 

 Activitat 2: Moviment de terres i perfilat de talussos de l’entorn de la captació. En 

aquesta activitat s’inclouen l’esbrossada i, demolicions de paviments si és necessari, 

anivellació, terraplens, compactació del terreny on es situarà la captació i transport a 

l’abocador del material sobrant. També aquesta activitat recull la col·locació de tota la 

senyalització projectada dintre del Pla de Seguretat i Salut i, les obres necessàries per a 

l’adequació del camí d’accés a l’obra, que s’inicien una vegada que s’hagi rebut la 

maquinària, a més de la instal·lació de la caseta d’obra i la resta de serveis destinats a 

ser utilitzats pels treballadors. 
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 Activitat 3: Construcció del sondeig d’exploració. Aquesta activitat es desenvolupa amb 

l’objectiu de valorar la viabilitat del pou així com per acabar de concretar les 

característiques geotècniques del sòl que s’ha de perforar. 

 Activitat 4: Construcció del pou d’abastament a partir de sondeig d’exploració de 

fondària 375m, i diàmetre de perforació 444 mm excepte els primers 15 m, de 

diàmetre 558 mm. Aquesta activitat inclou la perforació de pou, la instal·lació de la 

canonada de revestiment, els prefiltres i les cimentacions tant del fons del pou, 

intermedis i el superficial sanitari. Això mateix, també recull la construcció del pericó 

que ha acollir la valvuleria associada al sistema de bombament. 

 Activitat 6: Equipament del pou. S’instal·larà una bomba submergible a uns 240 m de 

fondària i es col·locaran 240 m de canonada d’acer galvanitzat de 4” d’impulsió dins 

del pou. També s’instal·laran les vàlvules associades al sistema de bombament. 

 Activitat 7: Instal·lació de connexió a la xarxa elèctrica.  

 Activitat 7: Excavació d’elements de fonamentació de la caseta de control de la 

captació; i excavació de rases per a serveis. En aquesta activitat s’excavaran les rases 

per a les conduccions i per a les fonamentacions dels elements que conformen 

aquesta edificació. 

 Activitat 8: Col·locació de conduccions en rases i construcció d’elements de 

fonamentació. Es col·locaran les conduccions en les rases i es construiran les 

fonamentacions de la caseta de control. 

 Activitat 10: Excavació de rases per a la conducció de 1.260 metres des de la captació 

fins al dipòsit. Aquesta activitat inclou també l’excavació dels pous i la fabricació dels 

pous de registre. 

 Activitat 11: Perforació dirigida per travessar la carretera C-44, incorporant beina de 

protecció de PE100 DN 200 PN10 de 40 metres de longitud per a la canonada 

d’impulsió. 

 Activitat 12: Instal·lació de la canonada d’impulsió i dels elements puntuals de 

desguàs, de ventosa i d’inspecció i emplenat de la rasa.  

 Activitat 13: Reblert de les rases. 

 Activitat 13: Elaboració d’esplanades entorn la captació i vial d’accés. Per tal de 

pavimentar les zones de trànsit de la captació i del vial, és necessari fer una esplanació 

prèvia d’acord amb el que s’indica en el PG3 del plec de prescripcions tècniques per 

obres de carreteres i ponts. 
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 Activitat 14: Pavimentació del vial d’accés i captació. Un cop s’ha realitzat l’esplanació, 

es procedirà a fer la pavimentació necessària en la captació i tot el camí d’accés. 

 Activitat 15: Construcció de l’edificació de la caseta de control a partir de les 

fonamentacions acabades en l’activitat 7. 

 Activitat 16: Instal·lació d’enllumenat i serveis. S’instal·laran els punts de llum 

previstos en el projecte tant dins com fora de les edificacions que conformen 

l’abastament. 

 Activitat 17: Instal·lació d’equips de control. Un cop acabades l’edificació es procedirà 

a instal·lar els equips previstos en el projecte. 

 Activitat 18: Jardineria. Plantació de l’arbrat a la part sud i est de l’àmbit de la caseta 

de la captació. 

 Activitat 19: Instal·lació de la tanca perimetral.  

 Activitat 19: Acabats. Per tal d’integrar els equips a les edificacions es realitzaran les 

obres d’acabats de les instal·lacions. 

 Activitat 20: Proves. Abans de que l’abastament entri en servei, es portaran a terme 

les proves corresponents per tal de verificar el bon funcionament de les obres i equips, 

definides a l’annex de control de qualitat. 

 Activitat 21: Seguretat i salut. En tota la durada de l’obra es disposarà de les mesures 

de seguretat i salut, descrites a l’Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte, 

associades a cada activitat de treball que es realitzi en el període d’execució de l’obra. 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

D'acord amb el programa de treballs desenvolupat a l’apartat 2. , s'ha estimat el termini total 

per a l'execució de les obres descrites en CINC (5) MESOS naturals, a partir de la signatura de 

l'Acta de Replanteig. 

4. PROGRAMA DE TREBALL 

El programa de treball associat a aquesta obra s’ha realitzat a través d’un diagrama de barres 

de les activitats en funció del temps, basat en les durades de les activitats i les seves relacions 

de precedència. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 03/05/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,02h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,02h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,40h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,02h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,02h Oficial 1a guixaireA0129000

 €23,02h Oficial 1a pintorA012D000

 €23,39h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €24,22h Oficial 1a jardinerA012P000

 €22,69h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,44h Ajudant encofradorA0133000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,52h Ajudant soldadorA0135000

 €20,44h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,44h Ajudant pintorA013D000

 €20,41h Ajudant electricistaA013H000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €21,50h Ajudant jardinerA013P000

 €23,02h GruistaA0140000

 €19,25h Manobre guixaireA0149000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €22,31h Compressor amb quatre martells pneumàticsC1101400

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,19h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500

 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €25,29h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €39,62h Estenedora de granulatC1709G00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €5,22h Remolinador mecànicC2003000

 €3,27h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €7,68h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €193,84m Eixamplament del sondeig a rotopercussió amb circulació
inversa amb D75 de 0 a 100 m

C3E52300

 €244,70m Eixamplament del sondeig a rotopercussió amb circulació
inversa amb diàmetre D75 de 100 a 200 m

C3E52400

 €310,15m Eixamplament del sondeig a rotopercussió amb circulació
inversa amb D75 de 200 a 300 m

C3E52500

 €378,74m Eixamplament del sondeig a rotopercussió amb circulació
inversa amb D75 de 300 a 400 m

C3E52600
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €267,74h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió
baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de
diàmetre

C3H11250

 €16,25m Extracció de canondada provisional de proteccióC3HZ2000

 €35,00h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

CR713300

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €19,94t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €80,00t Grava pedra granit.50-70mmB0332300

 €20,69t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmB0332A00

 €16,28m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclatsB037R000

 €109,14t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs

B0511401

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,10kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,10kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €64,89m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €64,56m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €62,92m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €83,36m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B064C26C

 €70,59m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €64,89m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col.locació, vibrat i curat

B069100B

 €42,96t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €1,11kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,98kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €2,11m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2.7 mm

B0A216SG

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €1,80cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargàriaB0A32500

 €0,58kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B27000

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €1,30m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €1,05u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €0,89u Bloc massís de morter de ciment, rugós, de 400x200x200
mm de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3

B0E224A6

 €0,23u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €24,32m Perfil d'acer laminat ST-35 de secció tubular de 80 mm de
diàmetre i de 10 mm de gruix, per a l'execució de
micropilons

B3DB1510

 €0,91kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €0,98kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z502A

 €1,00u Teula romana de ceràmica de color vermell, de 10 peces/m2
com a màxim

B52231A0

 €0,73u Coberta de placa prefabricada de ciment, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre vigues

B5224AQ0

 €641,98u Porta de dues fulles de mides 1.8x0.6 m, d'acer inoxidable
austenític amb molibdé de designació AISI 316, amb
bastidor i barrots de tub de 80x40 mm a 12 cm de separació,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom

B6A14331

 €6,89u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1.8 m

B6AZ3132
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,23u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1.8 m

B6AZA132

 €0,17kg Pintura a la colaB89Z1000

 €12,00kg Pintura al dissolvent de resines de plioliteB89Z5000

 €8,46kg Imprimació fixadora de resines sintètiquesB8ZAR000

 €1.507,65t Pols de quars de colorB9GZ1200

 €52,81t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

B9H12110

 €137,05u Finestra d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 1,4x1,3
cm, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

BABGU010

 €260,48m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 2 a 2.4 m d'amplària, amb funcionament manual,
amb guies i pany

BARSA11B

 €15,09u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

BAZGC360

 €2,29m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

BD13157B

 €1,18u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmBD1Z2200

 €15,00u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €1,97u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mmBDW3B500

 €0,03u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mmBDY3B500

 €30,19u Colze de 90° d'acer negre ST-35, de 6´´ de DN amb radi de
gir 1.5 diàmetre, per a soldar

BF1B1F30

 €50,42m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 52mm,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF216200

 €45,37m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 511mm,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF217200

 €70,00m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 511mm,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF218200

 €40,30m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 4´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF21D200

 €0,27m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominalBFA16540

 €11,79m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1G620

 €52,59u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 140
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

BFBB1735
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 €48,61u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 140
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

BFBB7735

 €25,00u Centradors de canonada disposats cada 15 mBFBC1322

 €50,28m Tub de formigó armat prefabricat de 300 mm de diàmetre
nominal, de 2.5 bar de pressió nominal amb unió
encadellada amb anella elastomèrica

BFG1B180

 €5,91u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 52mm, per a roscar

BFW21610

 €9,43u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 511mm, per a roscar

BFW21710

 €12,16u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 511mm, per a roscar

BFW21810

 €122,02u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 4´´, per a roscar

BFW21D10

 €0,62u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´, roscat

BFY21610

 €0,72u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, roscat

BFY21710

 €1,13u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

BFY21810

 €4,18u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´, roscat

BFY21D10

 €1,36u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 300 mm de diàmetre, de 2.5
bar de pressió nominal

BFYG1B10

 €45,57u Caixa de comandament i protecció amb porta, material
autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment

BG13U010

 €143,34u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge

BG1M13M0

 €0,54m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212510

 €25,00m Conductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió
nominal, bipolar de 2x1 mm2

BG342100

 €2.563,00u Sistema d'autogestió electrònica de bombaments. La unitat
incorpora un control de l'estació electrónica preparada amb
telemetria, sistema d'arrancada amb arrencador estàtic,
control i gestió d'alarma. Inclós circuit de mesura electrònica
d'intensitat, protecció diferencial de les bombes segons RBT,
sensor
capacitatiu ultrasònic submergible de nivell, circuit
d'emergència de nivell alt i p.p d'elements de connexió i
muntatges. Instal.lat i provat a l'obra.

BG7A1121
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 €1,30u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
comandament i protecció

BGW13000

 €2,74u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció
i mesura

BGW1M000

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
antihumitat plans de 750 V de tensió nominal

BGW34000

 €51,26u Llumenera d'emergència circular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 4 W
de potència, flux aproximat de 80 lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 425, per a col·locar
enrasada en sostre o paret

BH614114

 €140,19u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m
i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

BHM31F5A

 €231,89u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 50 W, de preu
superior, tancada

BHN22530

 €0,50u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €38,94u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000

 €766,30u Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt

BJM37BE0

 €203,64u Purgador automàtic de fundició de 60 mm DN, per a
embridar

BJM4U020

 €12,06u Manòmetre de esfera tipus molla tubularBJM6U010

 €98,97u Sonda de nivell capaç de llegir un rang de 5 a 250 cm, amb
senyal de sortida digital de 4-20 mA RS232, amb display de
2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb nivell

BJMCU010

 €215,88u Mesurador de nivell per subpressió dins de l'aigua, capaç de
llegir un rang de 5 a 250 cm, amb senyal de sortida digital de
4-20 mA RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de
20 dígits, amb nivell

BJMCU020

 €332,25u Desguàs accionat per vis sense fi, tractament superficial de
sorra projectada i acabat amb una capa de pintura
bituminosa de 300 micres

BJSPU010

 €200,74u Reixa de reg, de dimensions 1,5 X 0,8 metres, amb pletines
de 40 X 5 mm, amb un pas de malla de 100 mm, amb un
tractament de projecció de sorra i zincat o cadmiat

BJSRU010

 €153,06u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

BN11D320

 €128,60u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN81D420
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 €27.901,70u Bomba de perforació submergible de 50 m3/h de cabal, com
a màxim, de pressió màxima 40 bar, amb un pas útil de
sólids de 45 mm, com a màxim

BNN26220

 €340,11u Emissor de senyal de radio, homologat, per a la transmissió
del senyal del dipòsit al sistema de control

BP51U001

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €8,05kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €6,00kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lentBR3A7000

 €0,85kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €5,20kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N

BR4U1G00
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 €82,22m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,91200/R 19,920001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,91200 21,91200
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,199801,110000,180B0111000 =xAiguam3

11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 59,02830 59,02830

0,219121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,22142

82,22142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,22m3 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 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

33,2031020,370001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

26,43750105,750000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 59,86260 59,86260

0,199201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,22080

81,22080COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de nova captació i conduccions associades per a l´abastament a Tivissa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 03/05/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €92,73m3 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 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

30,9624020,370001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

40,18500105,750000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 71,36940 71,36940

0,199201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,72760

92,72760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,84m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra de
pedra granítica amb additiu inclusor aire/plastificant i 450
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0718911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

30,1476020,370001,480B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

49,11300109,140000,450B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs

t

0,999001,110000,900B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 80,48160 80,48160

0,199201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,83980
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101,83980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,11m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,25000/R 19,250001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 19,25000 19,25000
Materials:

0,666001,110000,600B0111000 =xAiguam3

80,000000,10000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 80,66600 80,66600

0,192501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,10850

100,10850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col.locat

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11510/R 23,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21730 0,21730
Materials:

0,011021,080000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,609000,580001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,62002 0,62002

0,002171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,83949

0,83949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11510/R 23,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21730 0,21730
Materials:

0,011021,080000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,630000,600001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg
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Subtotal... 0,64102 0,64102

0,002171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86049

0,86049COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8.118,00u Sondeig d'inspecció de 75 mm segons preus recomants per
l'ACA.

G2H233E1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

8.118,00000112,7500072,000C4232100 =xAssaig de bombamenth

Subtotal... 8.118,00000 8.118,00000

COST DIRECTE 8.118,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8.118,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €346,66m Transport de material de dragatge a abocador marí amb
gànguil autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 5 milles
marines, carregat amb draga de succió

G2HA2533 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

346,66000346,660001,000C4311000 =xSondeig d'inspecció de 200 mm segons preus de referència
l'ACA

m

Subtotal... 346,66000 346,66000

COST DIRECTE 346,66000

0,00%DESPESES INDIRECTES

346,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,89m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en
tongades de 50 cm com a màxim

K2255H90 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46040/R 23,020000,020A0140000 =xGruistah

Subtotal... 0,46040 0,46040
Maquinària:

1,12060/R 56,030000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 1,12060 1,12060
Materials:

44,3066819,940002,222B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

Subtotal... 44,30668 44,30668

0,006911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,89459

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,89459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.005,93u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

KDK254F3 Rend.: 0,047

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

489,78723/R 23,020001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

489,78723/R 23,020001,000A0140000 =xGruistah

Subtotal... 979,57446 979,57446
Materials:

0,2432719,940000,0122B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

8,5219264,560000,132B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1,057351,050001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,840230,230008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 11,66277 11,66277

14,693621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.005,93085

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.005,93085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,54u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

KDKZ3154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05700/R 23,020000,350A0122000 =xOficial 1a paletah

8,05700/R 23,020000,350A0140000 =xGruistah

Subtotal... 16,11400 16,11400
Materials:

0,1804342,960000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

15,0000015,000001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 15,18043 15,18043

0,241711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,53614

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,53614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.198,10u 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

4D511111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

160,6310745,894593,500K2255H90 =xReblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en
tongades de 50 cm com a màxim

m3
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1.005,930851.005,930851,000KDK254F3 =xPericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de

formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

u

31,5361431,536141,000KDKZ3154 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

u

Subtotal... 1.198,09806 1.198,09806

COST DIRECTE 1.198,09806

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.198,09806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,80m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

E2411020 Rend.: 7,768P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,79987/R 25,290000,860C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich

Subtotal... 2,79987 2,79987

COST DIRECTE 2,79987

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,79987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,79m Emplaçament de la grava al pou mitjançant tub d'alimentació
de la grava

E3D14112 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,79912/R 23,020000,556A0121000 =xOficial 1ah

6,39956/R 23,020000,278A0140000 =xGruistah

11,07552/R 19,920000,556A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,27420 30,27420
Maquinària:

74,43172/R 267,740000,278C3H11250 =xEquip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió
baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de
diàmetre

h

Subtotal... 74,43172 74,43172
Materials:

0,003331,110000,003B0111000 =xAiguam3

24,3200024,320001,000B3DB1510 =xPerfil d'acer laminat ST-35 de secció tubular de 80 mm de
diàmetre i de 10 mm de gruix, per a l'execució de
micropilons

m

Subtotal... 24,32333 24,32333
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,756862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,78610

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,78610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €335,35h Parades per fraguat de la cimentacióE3D14114 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,02000/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah

23,02000/R 23,020001,000A0140000 =xGruistah

19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 65,96000 65,96000
Maquinària:

267,74000/R 267,740001,000C3H11250 =xEquip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió
baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de
diàmetre

h

Subtotal... 267,74000 267,74000

1,649002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 335,34900

0,00%DESPESES INDIRECTES

335,34900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,25m Extracció de canondada provisional de proteccióE3DZ2000 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

16,25000/R 16,250001,000C3HZ2000 =xExtracció de canondada provisional de proteccióm

Subtotal... 16,25000 16,25000

COST DIRECTE 16,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,25m Instal·lació de canondada provisional de proteccióE3DZ2001 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

16,25000/R 16,250001,000C3HZ2000 =xExtracció de canondada provisional de proteccióm

Subtotal... 16,25000 16,25000

COST DIRECTE 16,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,70m Perforació i formigonament de pilons de desplaçament amb
guaspa en terreny fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó
HRA-25/F/10/IIa, de consistència fluida i grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

E3E5A35D Rend.: 0,660P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

293,69697/R 193,840001,000C3E52300 =xEixamplament del sondeig a rotopercussió amb circulació
inversa amb D75 de 0 a 100 m

m

Subtotal... 293,69697 293,69697

COST DIRECTE 293,69697

0,00%DESPESES INDIRECTES

293,69697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,70m Perforació i formigonament de pilons de desplaçament amb
guaspa en terreny fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó
HRA-25/F/10/IIa, de consistència fluida i grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

E3E5A35E Rend.: 0,660P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

293,69697/R 193,840001,000C3E52300 =xEixamplament del sondeig a rotopercussió amb circulació
inversa amb D75 de 0 a 100 m

m

Subtotal... 293,69697 293,69697

COST DIRECTE 293,69697

0,00%DESPESES INDIRECTES

293,69697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €344,65m Perforació i formigonament de pilons de desplaçament amb
guaspa en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó
HRA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment

E3E5A45E Rend.: 0,710P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

344,64789/R 244,700001,000C3E52400 =xEixamplament del sondeig a rotopercussió amb circulació
inversa amb diàmetre D75 de 100 a 200 m

m

Subtotal... 344,64789 344,64789

COST DIRECTE 344,64789

0,00%DESPESES INDIRECTES



Projecte de nova captació i conduccions associades per a l´abastament a Tivissa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

344,64789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €410,25m Perforació i formigonament de pilons de desplaçament amb
guaspa en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó
HRA-25/F/10/IIa, de consistència fluida i grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

E3E5A55D Rend.: 0,756P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

410,25132/R 310,150001,000C3E52500 =xEixamplament del sondeig a rotopercussió amb circulació
inversa amb D75 de 200 a 300 m

m

Subtotal... 410,25132 410,25132

COST DIRECTE 410,25132

0,00%DESPESES INDIRECTES

410,25132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €478,81m Perforació i formigonament de pilons de desplaçament amb
guaspa en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó
HRA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment

E3E5A65K Rend.: 0,791P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

478,81163/R 378,740001,000C3E52600 =xEixamplament del sondeig a rotopercussió amb circulació
inversa amb D75 de 300 a 400 m

m

Subtotal... 478,81163 478,81163

COST DIRECTE 478,81163

0,00%DESPESES INDIRECTES

478,81163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,46m2 Teulada de teula romana de ceràmica de color vermell, de
10 peces/m2, com a màxim, clavada sobre enllatat

E52231A5 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66840/R 23,020000,420A0122000 =xOficial 1a paletah

4,83420/R 23,020000,210A0140000 =xGruistah

Subtotal... 14,50260 14,50260
Materials:

0,396001,800000,220B0A32500 =xClau acer galvanitzat de 50 mm de llargàriacu

10,200001,0000010,200B52231A0 =xTeula romana de ceràmica de color vermell, de 10 peces/m2
com a màxim

u

Subtotal... 10,59600 10,59600



Projecte de nova captació i conduccions associades per a l´abastament a Tivissa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,362572,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,46117

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,46117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,98m2 Coberta de placa prefabricada de ciment, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre vigues

E5224AQ1 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,11400/R 23,020000,700A0122000 =xOficial 1a paletah

8,05700/R 23,020000,350A0140000 =xGruistah

Subtotal... 24,17100 24,17100
Materials:

40,208400,7300055,080B5224AQ0 =xCoberta de placa prefabricada de ciment, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre vigues

u

Subtotal... 40,20840 40,20840

0,604282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,98368

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,98368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,77m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

E81111D0 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,74760/R 23,020000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

4,37380/R 23,020000,190A0140000 =xGruistah

Subtotal... 13,12140 13,12140
Materials:

1,3157881,220800,0162D0701641 =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 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,31578 1,31578

0,328042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,76521

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,76521COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de nova captació i conduccions associades per a l´abastament a Tivissa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,66m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

E8121112 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99260/R 23,020000,130A0129000 =xOficial 1a guixaireh

1,25125/R 19,250000,065A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 4,24385 4,24385
Materials:

0,079800,100000,798B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

1,23133100,108500,0123D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 1,31113 1,31113

0,106102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,66108

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,66108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,65m2 Pintat de parament vertical de guix, amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

E898J140 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30200/R 23,020000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,20440/R 20,440000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,50640 2,50640
Materials:

0,102310,170000,6018B89Z1000 =xPintura a la colakg

Subtotal... 0,10231 0,10231

0,037601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,64631

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,64631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,83m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de
resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat llis

E898MHN0 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30200/R 23,020000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,20440/R 20,440000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,50640 2,50640
Materials:

3,4272012,000000,2856B89Z5000 =xPintura al dissolvent de resines de pliolitekg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,862928,460000,102B8ZAR000 =xImprimació fixadora de resines sintètiqueskg

Subtotal... 4,29012 4,29012

0,037601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,83412

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,83412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,33m3 Engravillat amb pedra triturada de pedreraE9232B91 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15100/R 23,020000,050A0140000 =xGruistah

1,99200/R 19,920000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,14300 3,14300
Maquinària:

9,14250/R 12,190000,750C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 9,14250 9,14250
Materials:

52,0000080,000000,650B0332300 =xGrava pedra granit.50-70mmt

Subtotal... 52,00000 52,00000

0,047151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,33265

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,33265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,02m3 Engravillat amb grava silícica calibradaE9232G91 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38120/R 23,020000,060A0140000 =xGruistah

2,39040/R 19,920000,120A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,77160 3,77160
Maquinària:

12,19000/R 12,190001,000C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 12,19000 12,19000
Materials:

96,0000080,000001,200B0332300 =xGrava pedra granit.50-70mmt

Subtotal... 96,00000 96,00000

0,056571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,01817

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

112,01817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,57m3 Paviment de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color

E9G2264C Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,91340/R 23,020000,170A0121000 =xOficial 1ah

6,21540/R 23,020000,270A0140000 =xGruistah

Subtotal... 10,12880 10,12880
Maquinària:

3,13680/R 78,420000,040C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,46980/R 5,220000,090C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 3,60660 3,60660
Materials:

87,5280083,360001,050B064C26C =xFormigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

30,153001.507,650000,020B9GZ1200 =xPols de quars de colort

Subtotal... 117,68100 117,68100

0,151931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,56833

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,56833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,13u Finestra d'alumini lacat de 1,4x1,3m, inlou col.locacio sobre
batiment, perfils normalitzats, ferratge, seguretat i vidrera

EABGU010 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84750/R 23,390000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,84750 5,84750
Materials:

137,05000137,050001,000BABGU010 =xFinestra d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 1,4x1,3
cm, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

u

15,0900015,090001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 152,14000 152,14000

0,146192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,13369

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,13369COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €317,50u Porta d'alumini col.locada sobre bastiment de base , dues
fulles i fulla superior amb xarnela, per un buit d'obres de
140x210 cm

EARSA11B Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,62400/R 23,020001,200A0121000 =xOficial 1ah

27,62400/R 23,020001,200A0140000 =xGruistah

Subtotal... 55,24800 55,24800
Materials:

260,48000260,480001,000BARSA11B =xPorta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 2 a 2.4 m d'amplària, amb funcionament manual,
amb guies i pany

m2

0,3894692,727600,0042D0701821 =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 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 260,86946 260,86946

1,381202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 317,49866

0,00%DESPESES INDIRECTES

317,49866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,07m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

ED15B571 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90600/R 23,020000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,06600/R 20,440000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 9,97200 9,97200
Materials:

3,206002,290001,400BD13157B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

m

1,062001,180000,900BD1Z2200 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmu

0,650101,970000,330BDW3B500 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=75 mmu

0,030000,030001,000BDY3B500 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=75 mmu

Subtotal... 4,94810 4,94810

0,149581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,06968

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,06968COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €115,06u Conjunt de protecció i mesura del tipus T-20 per a 2
comptadors trifasics i rellotge, per a una potència de 40 a 80
kW i una tensió de 400 V, de 630x1620x270 mm, amb
caixes modulars de doble aïllament de poliester reforçat,
embarrat, base de fusibles amb 1.067,70 1,000 1.067,70
fusibles, sense comptadors i amb ICP de 160 A amb
toroiodal de 300 mA, col.locat superficialment i amb totes les
connexions fetes

EG13U010 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37800/R 23,780000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,04100/R 20,410000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,41900 4,41900
Materials:

45,5700045,570001,000BG13U010 =xCaixa de comandament i protecció amb porta, material
autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment

u

65,000001,3000050,000BGW13000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
comandament i protecció

u

Subtotal... 110,57000 110,57000

0,066291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,05529

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,05529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €202,15u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de
50 Hz, de 25,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes
5+2x10 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador
d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl.lic amb grau de proetecció IP-21, muntada amb
tots els Interruptors diferencials, Interruptors automàtics
magnetotèrmics, conductors i tubs necessaris per la
instal·lació.

EG1M13M2 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,72500/R 23,780001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

25,51250/R 20,410001,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 55,23750 55,23750
Materials:

143,34000143,340001,000BG1M13M0 =xCaixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge

u

2,740002,740001,000BGW1M000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de protecció
i mesura

u

Subtotal... 146,08000 146,08000

0,828561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,14606

0,00%DESPESES INDIRECTES
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202,14606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25.000,35pa Partida alçada a justificar per a la instal.lació elèctrica en
baixa tensió que inclou:caixa general de protecció segons
indicació de la companyia subministradora; linia general
d'alimentació, quadre de protecció i mesura; linia de
derivació individual; quadre general de distribució elèctrica
amb proteccions generals, proteccions individuals
per a cadascun dels circuits, arrancador electrònic trifàsic de
45kW per a la bomba; linies d'alimentació a cadascun dels
receptors; quadre de control i maniobra de la bomba; sondes
de nivell; sistema de telecontrol del bombament i dipòsit ;
llumeneres, emergències, mecanismes interruptors i de
preses de corrent per a la caseta de serveis. Totalment
legalitzada segons el R.E.B.T. i amb l'autorització, per part
de l'organisme territorial competent, per a la seva posada en
servei.

EG21251H Rend.: 0,010P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.377,76220/R 23,780000,9999A012H000 =xOficial 1a electricistah

2.040,79590/R 20,410000,9999A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4.418,55810 4.418,55810
Maquinària:

6.830,31690/R 68,310000,9999C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

7.836,15600/R 78,440000,999C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

5.848,35460/R 59,140000,9889C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

Subtotal... 20.514,82750 20.514,82750
Materials:

0,550800,540001,020BG212510 =xTub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,69080 0,69080

66,278371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25.000,35477

0,00%DESPESES INDIRECTES

25.000,35477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.570,58u Subministre i col.locació de sistema d'autogestió electrònica
de bombaments. La unitat incorpora un control de l'estació
electrónica preparada amb telemetria, sistema d'arrancada
amb arrencador estàtic, control i gestió d'alarma. Inclós
circuit de mesura electrònica d'intensitat, protecció
diferencial de les bombes segons RBT, sensor
capacitatiu ultrasònic submergible de nivell, circuit
d'emergència de nivell alt i p.p d'elements de connexió i
muntatges. Instal.lat i provat a l'obra.

EG7A1121 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte de nova captació i conduccions associades per a l´abastament a Tivissa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,71453/R 20,410000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,47053 7,47053
Materials:

2.563,000002.563,000001,000BG7A1121 =xSistema d'autogestió electrònica de bombaments. La unitat
incorpora un control de l'estació electrónica preparada amb
telemetria, sistema d'arrancada amb arrencador estàtic,
control i gestió d'alarma. Inclós circuit de mesura electrònica
d'intensitat, protecció diferencial de les bombes segons RBT,
sensor
capacitatiu ultrasònic submergible de nivell, circuit
d'emergència de nivell alt i p.p d'elements de connexió i
muntatges. Instal.lat i provat a l'obra.

u

Subtotal... 2.563,00000 2.563,00000

0,112061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.570,58259

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.570,58259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,22u Llumenera d'emergència circular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 4 W
de potència, flux aproximat de 80 lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 425, col·locat enrasat en
sostre o paret

EH614114 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,12300/R 20,410000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,25700 13,25700
Materials:

51,2600051,260001,000BH614114 =xLlumenera d'emergència circular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 4 W
de potència, flux aproximat de 80 lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 425, per a col·locar
enrasada en sostre o paret

u

0,500000,500001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 51,76000 51,76000

0,198861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,21586

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,21586COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €384,99u Emissor de senyal de radio, homologat, per a la transmissió
del senyal del dipòsit al sistema de control

EP51U001 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,78000/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

20,44000/R 20,440001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 44,22000 44,22000
Materials:

340,11000340,110001,000BP51U001 =xEmissor de senyal de radio, homologat, per a la transmissió
del senyal del dipòsit al sistema de control

u

Subtotal... 340,11000 340,11000

0,663301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 384,99330

0,00%DESPESES INDIRECTES

384,99330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.336,53u Transport, emplaçament i retirada de la maquinària a
distància inferior a 20 km

G2111131 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.302,00000/R 23,02000100,000A0140000 =xGruistah

Subtotal... 2.302,00000 2.302,00000

34,530001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.336,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.336,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,19m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

G2194AB5 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,09860/R 68,310000,060C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,08684/R 60,380000,018C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 5,18544 5,18544

COST DIRECTE 5,18544

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,18544COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,25m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

G2194XB1 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,58960/R 19,920000,130A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,58960 2,58960
Maquinària:

1,07770/R 16,580000,065C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,54342/R 60,380000,009C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 1,62112 1,62112

0,038841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,24956

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,24956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,97m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de
qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri
de la Direcció Facultativa.Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.

G21B4001 Rend.: 2,883P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79466/R 23,020000,350A0121000 =xOficial 1ah

3,45473/R 19,920000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,24939 6,24939
Maquinària:

1,58750/R 68,310000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,98234/R 42,270000,067C1315010 =xRetroexcavadora petitah

1,12527/R 48,420000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th

0,93236/R 7,680000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 4,62747 4,62747

0,093741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,97060

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,97060COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,67m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca 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

G2224121 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92080/R 23,020000,040A0140000 =xGruistah

Subtotal... 0,92080 0,92080
Maquinària:

5,73610/R 60,380000,095C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 5,73610 5,73610

0,013811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,67071

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,67071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,17m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

G228A10F Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38240/R 19,920000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,38240 4,38240
Maquinària:

6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

2,68180/R 12,190000,220C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 8,71980 8,71980

0,065741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,16794

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,16794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,95m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb sorres per a base de la rasa de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

G228AH0F Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59360/R 19,920000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,59360 1,59360
Maquinària:

6,94370/R 60,380000,115C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
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1,21900/R 12,190000,100C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 8,16270 8,16270
Materials:

35,1730020,690001,700B0332A00 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 35,17300 35,17300

0,023901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,95320

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,95320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,32m3 Excavació manual en galeria en terreny compacteG22CK200 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,44340/R 23,020001,670A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

89,54780/R 23,020003,890A0140000 =xGruistah

Subtotal... 127,99120 127,99120
Maquinària:

12,49360/R 22,310000,560C1101400 =xCompressor amb quatre martells pneumàticsh

Subtotal... 12,49360 12,49360

3,839743,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,32454

0,00%DESPESES INDIRECTES

144,32454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,91m2 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega,
transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o
acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció
d'Obra.

G22D1011 Rend.: 0,311P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,91222/R 60,380000,015C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 2,91222 2,91222

COST DIRECTE 2,91222

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,91222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D2011 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

0,84045/R 56,030000,015C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 0,84045 0,84045

COST DIRECTE 0,84045

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,84045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,03m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió

G31511B1 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75500/R 23,020000,250A0140000 =xGruistah

Subtotal... 5,75500 5,75500
Materials:

66,1878064,890001,020B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 66,18780 66,18780

0,086331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,02912

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,02912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,03m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col.locació, vibrat i curat

G31551C1 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75500/R 23,020000,250A0140000 =xGruistah

Subtotal... 5,75500 5,75500
Materials:

66,1878064,890001,020B069100B =xFormigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col.locació, vibrat i curat

m3

Subtotal... 66,18780 66,18780

0,086331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,02912

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,02912COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,17kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

G31B3100 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13812/R 23,020000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16352/R 20,440000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30164 0,30164
Materials:

0,005401,080000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86589 0,86589

0,004521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17205

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,05m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pousG31D2001 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,22000/R 20,440000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 19,42800 19,42800
Materials:

0,099960,980000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg

1,319870,440002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,23297211,790000,0011B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,430001,300001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,075302,510000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,33072 3,33072

0,291421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,05014

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,05014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,76kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

G4415115 Rend.: 0,460P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte de nova captació i conduccions associades per a l´abastament a Tivissa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,76304/R 23,400000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,66913/R 20,520000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,43217 1,43217
Maquinària:

0,10663/R 3,270000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,27359/R 8,390000,015CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,38022 0,38022
Materials:

0,910000,910001,000B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,91000 0,91000

0,035802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,75819

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,75819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,33u Ancloratge barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre,
inclosa la perforació, col.locació amb injectat continu de
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons
plànols

G4425025 Rend.: 0,049P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,16327/R 23,400000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

6,28163/R 20,520000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 13,44490 13,44490
Maquinària:

1,00102/R 3,270000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

2,56837/R 8,390000,015CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 3,56939 3,56939
Materials:

0,980000,980001,000B44Z502A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,98000 0,98000

0,336122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,33041

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,33041COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,15kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col.locat

G4B11100 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16114/R 23,020000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14308/R 20,440000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30422 0,30422
Materials:

0,005401,080000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,839490,839491,000D0B27100 =xAcer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col.locat

kg

Subtotal... 0,84489 0,84489

0,004561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15367

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,15367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,35m2 Paret de tancament de gruix 20cm, de bloc amb forats llisos
de 40x20x20cm, de morter de ciment gris, dues cares vistes
col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
escòria de pedra granítica, elaborat en obra

G4E21621 Rend.: 4,152P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60381/R 23,020000,650A0122000 =xOficial 1a paletah

1,77418/R 23,020000,320A0140000 =xGruistah

Subtotal... 5,37799 5,37799
Materials:

20,885900,8900023,4673B0E224A6 =xBloc massís de morter de ciment, rugós, de 400x200x200
mm de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3

u

1,92477101,839800,0189D0718911 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra de
pedra granítica amb additiu inclusor aire/plastificant i 450
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 22,81067 22,81067

0,161343,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,35000

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,87m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

G6A12436 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14020/R 23,780000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,30200/R 23,020000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,83960/R 20,440000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,28180 6,28180
Materials:

3,196652,110001,515B0A216SG =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2.7 mm

m2

2,342606,890000,340B6AZ3132 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1.8 m

u

1,6904125,230000,067B6AZA132 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1.8 m

u

1,2662182,221420,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 8,49587 8,49587

0,094231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,87190

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,87190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €723,97u Porta de dues fulles de 1,8x0,6 m, d'acer inoxidable
austenític amb molibdé de designació AISI 316, amb
bastidor i barrots de tub de 80x40 mm a 12 cm de separació,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom

G6A14331 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,53000/R 23,020001,500A0122000 =xOficial 1a paletah

34,53000/R 23,020001,500A0140000 =xGruistah

Subtotal... 69,06000 69,06000
Materials:

641,98000641,980001,000B6A14331 =xPorta de dues fulles de mides 1.8x0.6 m, d'acer inoxidable
austenític amb molibdé de designació AISI 316, amb
bastidor i barrots de tub de 80x40 mm a 12 cm de separació,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom

u

11,2014992,727600,1208D0701821 =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 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 653,18149 653,18149
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,726502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 723,96799

0,00%DESPESES INDIRECTES

723,96799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,88m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 %
del PM

G921R01J Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92080/R 23,020000,040A0140000 =xGruistah

Subtotal... 0,92080 0,92080
Maquinària:

1,36022/R 59,140000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

0,21300/R 42,600000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

0,59430/R 39,620000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath

Subtotal... 2,16752 2,16752
Materials:

0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3

18,7220016,280001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclatsm3

Subtotal... 18,77750 18,77750

0,013811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,87963

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,87963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,57t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall

G9H12113 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36832/R 23,020000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,65744/R 23,020000,072A0140000 =xGruistah

Subtotal... 2,02576 2,02576
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:

52,8100052,810001,000B9H12110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

t
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 52,81000 52,81000

0,030391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,56527

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,56527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,48u Tap de fonsGDB17410 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65744/R 23,020000,072A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,65744/R 23,020000,072A0140000 =xGruistah

Subtotal... 3,31488 3,31488
Materials:

129,1200064,560002,000B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 129,12000 129,12000

0,049721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 132,48460

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,48460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,90u Tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 120x120x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

GDKZ3154 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,25130/R 23,020000,315A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,25130/R 23,020000,315A0140000 =xGruistah

Subtotal... 14,50260 14,50260
Materials:

0,1804342,960000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

15,0000015,000001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 15,18043 15,18043

0,217541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,90057

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,90057COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €502,40u Accessoris de connexions de 4'' compostos per: enllaç
bomba-canonada d'inox A304L, corba de sortida, bigueta de
subjeció de canonada, col.lector de connexió amb canonada
d'impulsió.

GF1B1F35 Rend.: 0,088P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

187,99773/R 23,400000,707A0125000 =xOficial 1a soldadorh

184,94477/R 23,020000,707A0140000 =xGruistah

Subtotal... 372,94250 372,94250
Maquinària:

26,27148/R 3,270000,707C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

67,40602/R 8,390000,707CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 93,67750 93,67750
Materials:

30,1900030,190001,000BF1B1F30 =xColze de 90° d'acer negre ST-35, de 6´´ de DN amb radi de
gir 1.5 diàmetre, per a soldar

u

Subtotal... 30,19000 30,19000

5,594141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 502,40414

0,00%DESPESES INDIRECTES

502,40414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,60m Revestiment amb canonada d'acer de d460 mm x 6mm
reforçada cega

GF216215 Rend.: 0,707P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,41782/R 23,780000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,09505/R 20,440000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,51287 17,51287
Materials:

51,4284050,420001,020BF216200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 52mm,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

1,773005,910000,300BFW21610 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 52mm, per a roscar

u

0,620000,620001,000BFY21610 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´, roscat

u

Subtotal... 53,82140 53,82140

0,262691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,59696

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,59696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,43m Revestiment amb canonada d'acer de d312mm x 6mm
reforçada cega

GF217215 Rend.: 2,651P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

3,49838/R 23,780000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,00702/R 20,440000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,50540 6,50540
Materials:

46,2774045,370001,020BF217200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 511mm,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

2,829009,430000,300BFW21710 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 511mm, per a roscar

u

0,720000,720001,000BFY21710 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, roscat

u

Subtotal... 49,82640 49,82640

0,097581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,42938

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,42938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,72m Revestiment amb canonada d'acer de d312mm x 6mm filtre
troquelat o pontet 40% superfície lliure

GF218215 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,41440/R 23,780000,480A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,81120/R 20,440000,480A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,22560 21,22560
Materials:

71,4000070,000001,020BF218200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 511mm,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

3,6480012,160000,300BFW21810 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 511mm, per a roscar

u

1,130001,130001,000BFY21810 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

u

Subtotal... 76,17800 76,17800

0,318381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,72198

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,72198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,98m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
4´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

GF21D215 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,82880/R 23,780000,960A012M000 =xOficial 1a muntadorh

19,62240/R 20,440000,960A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 42,45120 42,45120
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

41,1060040,300001,020BF21D200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 4´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

36,60600122,020000,300BFW21D10 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 4´´, per a roscar

u

4,180004,180001,000BFY21D10 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´, roscat

u

Subtotal... 81,89200 81,89200

0,636771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,97997

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,97997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,20m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior per a
control del nivell

GFA16545 Rend.: 3,469P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16535/R 23,780000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,00167/R 20,440000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,16702 2,16702
Materials:

0,000270,270000,001BFA16540 =xTub de PVC de 32 mm de diàmetre nominalm

Subtotal... 0,00027 0,00027

0,032511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,19980

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,19980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,98m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFB1G625 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,51200/R 23,780000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,17600/R 20,440000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,68800 17,68800
Materials:

12,0258011,790001,020BFB1G620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 12,02580 12,02580

0,265321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,97912

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

29,97912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,29u Colze de 90 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 140
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFBB1735 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,55584/R 23,780000,528A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,79232/R 20,440000,528A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,34816 23,34816
Materials:

52,5900052,590001,000BFBB1735 =xColze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 140
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 52,59000 52,59000

0,350221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,28838

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,28838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,31u Colze de 75 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 140
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFBB7735 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,55584/R 23,780000,528A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,79232/R 20,440000,528A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,34816 23,34816
Materials:

48,6100048,610001,000BFBB7735 =xColze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 140
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 48,61000 48,61000

0,350221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,30838

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,30838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,87u Centradors de canonada disposats cada 15 mGFBC1322 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23160/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,49680/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,72840 9,72840
Materials:

25,0000025,000001,000BFBC1322 =xCentradors de canonada disposats cada 15 mu

Subtotal... 25,00000 25,00000

0,145931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,87433

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,87433COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,94m Tub de formigó armat prefabricat de 300 mm de diàmetre
nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada
amb anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa

GFG1B185 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,34700/R 23,780001,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

23,50600/R 20,440001,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 50,85300 50,85300
Maquinària:

3,68000/R 46,000000,080C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 3,68000 3,68000
Materials:

51,2856050,280001,020BFG1B180 =xTub de formigó armat prefabricat de 300 mm de diàmetre
nominal, de 2.5 bar de pressió nominal amb unió
encadellada amb anella elastomèrica

m

1,360001,360001,000BFYG1B10 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 300 mm de diàmetre, de 2.5
bar de pressió nominal

u

Subtotal... 52,64560 52,64560

0,762801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,94140

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,94140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,41u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de
reducció en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

GFZA1A90 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,35900/R 23,020000,450A0121000 =xOficial 1ah

10,35900/R 23,020000,450A0140000 =xGruistah

Subtotal... 20,71800 20,71800
Materials:

4,0024570,590000,0567B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3
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1,175290,839491,400D0B27100 =xAcer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor

de 500 N/mm2, col.locat
kg

Subtotal... 5,17774 5,17774

0,517952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,41369

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,41369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,09m Cable especial submergible 3x(1x70) mm2 GG342102 Rend.: 0,065P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,14615/R 23,780000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,85000/R 20,410000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,99615 16,99615
Materials:

25,5000025,000001,020BG342100 =xConductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió
nominal, bipolar de 2x1 mm2

m

0,340000,340001,000BGW34000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
antihumitat plans de 750 V de tensió nominal

u

Subtotal... 25,84000 25,84000

0,254941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,09109

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,09109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,06h Hores de programació del sistema d'automatizació i
comunicació

GG47232B Rend.: 0,106P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,83717/R 23,780000,133A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,62736/R 20,410000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 39,46453 39,46453

0,591971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,05650

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,05650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €226,69u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m
d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de
formigó

GHM31F5A Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte de nova captació i conduccions associades per a l´abastament a Tivissa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 03/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

7,51448/R 23,780000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,44956/R 20,410000,316A013H000 =xAjudant electricistah

5,75500/R 23,020000,250A0140000 =xGruistah

Subtotal... 19,71904 19,71904
Maquinària:

12,31452/R 38,970000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 12,31452 12,31452
Materials:

15,2266462,920000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

140,19000140,190001,000BHM31F5A =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m
i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

u

38,9400038,940001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu

Subtotal... 194,35664 194,35664

0,295791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 226,68599

0,00%DESPESES INDIRECTES

226,68599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €247,59u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 50 W, de preu
superior, tancada i acoblada al suport

GHN22531 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32300/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,14350/R 20,410000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,46650 15,46650
Materials:

231,89000231,890001,000BHN22530 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 50 W, de preu
superior, tancada

u

Subtotal... 231,89000 231,89000

0,232001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 247,58850

0,00%DESPESES INDIRECTES

247,58850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €830,48u Ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

GJM37BE4 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
34,00540/R 23,780001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh

29,22920/R 20,440001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 63,23460 63,23460
Materials:

766,30000766,300001,000BJM37BE0 =xDoble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt

u

Subtotal... 766,30000 766,30000

0,948521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 830,48312

0,00%DESPESES INDIRECTES

830,48312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €230,57u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 100 mm de DN,
embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris
de muntatge, completament instal·lat

GJM4U020 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26800/R 23,780000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,26400/R 20,440000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,53200 26,53200
Materials:

203,64000203,640001,000BJM4U020 =xPurgador automàtic de fundició de 60 mm DN, per a
embridar

u

Subtotal... 203,64000 203,64000

0,397981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 230,56998

0,00%DESPESES INDIRECTES

230,56998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,13u Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions de les
bombes, tipo molla tubular, amb vàlvula d'aïllament i purga,
muntat a la tuberia i provat

GJM6U010 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,89000 11,89000
Materials:

12,0600012,060001,000BJM6U010 =xManòmetre de esfera tipus molla tubularu

Subtotal... 12,06000 12,06000

0,178351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,12835

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

24,12835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.445,47u Mesurador de nivell amb senyal de sortida digital de 4-20
mA RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de 20
dígits, amb nivell

GJMCU010 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

713,40000/R 23,7800030,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

613,20000/R 20,4400030,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1.326,60000 1.326,60000
Materials:

98,9700098,970001,000BJMCU010 =xSonda de nivell capaç de llegir un rang de 5 a 250 cm, amb
senyal de sortida digital de 4-20 mA RS232, amb display de
2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb nivell

u

Subtotal... 98,97000 98,97000

19,899001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.445,46900

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.445,46900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,53u Mesurador de nivell del dipòsit regulador amb sistema de
flotament 

GJMCU020 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,34000/R 23,780003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

61,32000/R 20,440003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 132,66000 132,66000
Materials:

215,88000215,880001,000BJMCU020 =xMesurador de nivell per subpressió dins de l'aigua, capaç de
llegir un rang de 5 a 250 cm, amb senyal de sortida digital de
4-20 mA RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de
20 dígits, amb nivell

u

Subtotal... 215,88000 215,88000

1,989901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 350,52990

0,00%DESPESES INDIRECTES

350,52990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €501,79u Desguàs accionat per vis sense fi, tractament superficial de
sorra projectada i acabat amb una capa de pintura
bituminosa de 300 micres

GJSPU010 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,34000/R 23,780003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
61,32000/R 20,440003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 132,66000 132,66000
Maquinària:

33,56000/R 8,390004,000CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 33,56000 33,56000
Materials:

332,25000332,250001,000BJSPU010 =xDesguàs accionat per vis sense fi, tractament superficial de
sorra projectada i acabat amb una capa de pintura
bituminosa de 300 micres

u

Subtotal... 332,25000 332,25000

3,316502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 501,78650

0,00%DESPESES INDIRECTES

501,78650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €543,16u Reixa de reg, de dimensions 0,8 x 0,8 m, amb un pas de
malla de 20 mm, amb un tractament de projecció de sorra i
zincat o cadmiat

GJSRU010 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

95,12000/R 23,780004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

81,76000/R 20,440004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 176,88000 176,88000
Maquinària:

96,84000/R 48,420002,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

13,08000/R 3,270004,000C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

33,56000/R 8,390004,000CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 143,48000 143,48000
Materials:

17,640000,9800018,000B44Z502A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

200,74000200,740001,000BJSRU010 =xReixa de reg, de dimensions 1,5 X 0,8 metres, amb pletines
de 40 X 5 mm, amb un pas de malla de 100 mm, amb un
tractament de projecció de sorra i zincat o cadmiat

u

Subtotal... 218,38000 218,38000

4,422002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 543,16200

0,00%DESPESES INDIRECTES

543,16200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €346,66m Sondeig d'inspecció de 200 mm segons preus de referència
de l'ACA

GK22233E6 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Partides d'obra:

346,66000346,660001,000G2HA2533 =xTransport de material de dragatge a abocador marí amb
gànguil autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 5 milles
marines, carregat amb draga de succió

m

Subtotal... 346,66000 346,66000

COST DIRECTE 346,66000

0,00%DESPESES INDIRECTES

346,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.118,00u Assaig de bombeig de 72h, sense interpretació, amb bomba
de 10 l/s de capacitat a 200 mca incloent el transport dels
equips, instal.lació de la bomba i canonada, generador
elèctric, operació i vigilància del dispositiu (P - 38)

GK22233E7 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

8.118,000008.118,000001,000G2H233E1 =xSondeig d'inspecció de 75 mm segons preus recomants per
l'ACA.

u

Subtotal... 8.118,00000 8.118,00000

COST DIRECTE 8.118,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8.118,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,92u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada

GN11D324 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,53600/R 23,780001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

24,52800/R 20,440001,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 53,06400 53,06400
Materials:

153,06000153,060001,000BN11D320 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 153,06000 153,06000

0,795961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 206,91996

0,00%DESPESES INDIRECTES

206,91996COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €182,01u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada

GN81D424 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,29820/R 23,780001,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh

24,32360/R 20,440001,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 52,62180 52,62180
Materials:

128,60000128,600001,000BN81D420 =xVàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 128,60000 128,60000

0,789331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 182,01113

0,00%DESPESES INDIRECTES

182,01113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37.875,77u Bomba de perforació submergible de 50 m3/h de cabal, com
a màxim, de pressió màxima 40 bar, amb un pas útil de
sólids de 45 mm, com a màxim

GNN26227 Rend.: 0,018P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.284,44444/R 23,780004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4.542,22222/R 20,440004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9.826,66666 9.826,66666
Materials:

27.901,7000027.901,700001,000BNN26220 =xBomba de perforació submergible de 50 m3/h de cabal, com
a màxim, de pressió màxima 40 bar, amb un pas útil de
sólids de 45 mm, com a màxim

u

Subtotal... 27.901,70000 27.901,70000

147,400001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37.875,76666

0,00%DESPESES INDIRECTES

37.875,76666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,54u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg

GR611111 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96880/R 24,220000,040A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,81520/R 22,690000,080A012P200 =xOficial 2a jardinerh

3,01000/R 21,500000,140A013P000 =xAjudant jardinerh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,79400 5,79400
Maquinària:

9,05700/R 60,380000,150C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

2,55600/R 42,600000,060C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 11,61300 11,61300
Materials:

0,047951,110000,0432B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04795 0,04795

0,086911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,54186

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,54186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,13m2 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

GR7212G0 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04844/R 24,220000,002A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,04844 0,04844
Maquinària:

0,04600/R 46,000000,001C1503000 =xCamió gruah

0,03500/R 35,000000,001CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

h

Subtotal... 0,08100 0,08100
Materials:

0,002221,110000,002B0111000 =xAiguam3

0,099306,620000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,362258,050000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,180006,000000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lentkg

0,170000,850000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,182005,200000,035BR4U1G00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,99577 0,99577

0,000731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,12594

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,12594COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14.485,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut

H1213251 Rend.: 1,000P- 84

 €2.500,00pa Partida alçada a justificar per entibacions en trams puntuals
de les excavacions

H1214361 Rend.: 1,000P- 85

 €6.000,00pa Partida alçada a justificar per afectació de serveisH16C0001 Rend.: 1,000P- 86

 €18.523,41u Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació de
gas, segons exigències del Projecte i del RD 919/2006

JKV18503 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

18.523,4100018.523,410001,000BVAK8503 =xAcidificació per HCl al 15%: Treballs de muntatge i
desmuntatge de barnillatge, injecció dels productes i neteja
del sondeig (productes: àcid clorhídric 18T, retardador clorur
càlcic, protector de canonada fosfat trisòdic i eliminador àcid
cítric.

u

Subtotal... 18.523,41000 18.523,41000

COST DIRECTE 18.523,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18.523,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.367,51u Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació de
circuit tancat de TV, segons exigències del Projecte

JPVA8F06 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

1.367,510001.367,510001,000BVAP8F06 =xVideo-inspecció amb registre dels sondeigsu

Subtotal... 1.367,51000 1.367,51000

COST DIRECTE 1.367,51000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.367,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18.523,41u Acidificació per HCl al 15%: Treballs de muntatge i
desmuntatge de barnillatge, injecció dels productes i neteja
del sondeig (productes: àcid clorhídric 18T, retardador clorur
càlcic, protector de canonada fosfat trisòdic i eliminador àcid
cítric.

BVAK8503

 €1.367,51u Video-inspecció amb registre dels sondeigsBVAP8F06

 €112,75h Assaig de bombamentC4232100

 €346,66m Sondeig d'inspecció de 200 mm segons preus de referència
l'ACA

C4311000
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat del present Estudi de Seguretat i Salut és fixar les condicions per a la prevenció 

d'accidents i riscos professionals, així com els riscos derivats dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal.lacions preceptives d'higiene i benestar 

dels treballadors . 

Aquest estudi servirà, per tant, per fixar les directrius bàsiques de realització de l'obra, 

definint, analitzant i avaluant tots els riscos que poguessin aparèixer al llarg de l'execució dels 

treballs i dissenyant les línies preventives a aplicar durant el procés constructiu. 

S'estableixen en aquest estudi les directrius bàsiques relatives a riscos professionals, sota el 

control del coordinador en matèria de seguretat i salut conforme al Reial decret 1627/1997 de 

24 d'octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut 

Laboral per a tot projecte d'obra, ja sigui pública o privada en què es realitzin treballs de 

construcció o Enginyeria Civil en funció del sistema d'execució de l'obra. 

Serà l'empresa adjudicatària l'encarregada d'implantar en la pràctica, en funció del seu propi 

procés productiu, la metodologia necessària per a realitzar tots els treballs en les degudes 

condicions de seguretat i posar els mitjans necessaris per desenvolupar-los en condicions de 

salut. 

Per tant, aquest estudi de seguretat servirà per donar directrius bàsiques al contractista per a 

dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant 

el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció de les Obres, a través del coordinador 

en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les obres. La coordinació de seguretat i 

salut durant l'execució d'aquest estudi la elabora el tècnic que el subscriu. 

2. ANTECEDENTS 

Per Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre s’implanta l’obligació de l’Estudi de Seguretat i 

Salut en el treball en els Projectes d’edificació i Obres Públiques. 

Aquest estudi estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a 

prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de 

reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de Salut i 

benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius a l’Empresa constructora per portar cap a obligacions en el 

camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el desenvolupament, sota el control de 

la Direcció Facultativa. 
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D’acord amb l’objectiu indicat, es contemplaran els següents apartats dins de l’esmentat 

Estudi: 

 Proteccions individuals per el personal d’obra 

 Proteccions col·lectives, senyalització i abalisament dels diferents treballs 

 Proteccions d’instal·lacions elèctriques i contra incendis 

 Instal·lacions de Salut i benestar del personal 

 Medicina preventiva i primers auxilis 

 Reunions del comitè per la seguretat 

3. OBJECTIUS 

Els objectius d'aquest estudi són els següents: 

 -Detallar les característiques del projecte a construir i definir la tecnologia adequada 

per a la realització tècnica de l'obra.  

 -Analitzar totes les unitats d'obra contingudes en el projecte a construir.  

 -Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la 

realització dels treballs. 

 -Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció col·lectiva i 

equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 

 -Crear un ambient de seguretat i salut laboral en l'obra que garanteixi la integritat 

(física) de tots els treballadors. 

4. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

4.1. Denominació 

El present Estudi de Seguretat i Salut correspon al PROJECTE DE NOVA CAPTACIÓ I 

CONDUCCIONS ASSOCIADES PER A L’ABASTAMENT A TIVISSA, al municipi de Tivissa, 

Tarragona. 

4.2. Situació de les obres 

La parcel·la on es construirà el nou pou es troba prop de l’encreuament de vies anomenat 

“Quatre Carreteres”, uns 500 metres al nord-est del nucli urbà de Tivissa. 
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4.3. Descripció de les obres 

L’obra es troba dins del terme municipal de Tivissa, al nucli urbà del mateix nom, i consisteix 

en l’execució d’una captació formada per un pou i les conduccions associades per conduir 

l’aigua des del pou fins al dipòsit regulador.  

També s’ha de tenir en compte que cal portar fins a la planta subministrament elèctric. 

4.4. Pressupost de les obres 

El Pressupost d’Execució Material del present projecte ascendeix a la quantitat de SET-CENTS 

TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (703.928,50€). 

4.5. Termini d’execució 

Per a l'execució de l'obra i la posada a punt de les instal·lacions s'ha establert un termini de 

CINC (5) mesos. 

4.6. Personal previst 

Per a l'execució en els treballs es considera que el nombre mitjà de treballadors intervenint en 

els mateixos serà de 5 simultanis. 

4.7. Climatologia 

Les obres es situen al sud-est de la comarca de la Ribera d’Ebre, caracteritzada per 

temperatures més o menys constants al llarg de l'any però amb abundància de dies assolellats 

i amb vent. La sequedat és molt accentuada i per tant s'ha de tenir en compte en executar els 

treballs ja que els treballadors estan sotmesos a dies assolellats i secs. És important garantir el 

subministrament d'aigua de boca. 

4.8. Accessos a les obres 

Les obres projectades estan desenvolupades en les proximitats de les vies de comunicació 

existents, encara que els camins siguin de baixa intensitat de trànsit. 

4.9. Centres assistencials propers 

Centres hospitalaris i assistencials més propers: 

CAP Móra la Nova 

UBICACIÓ: C. Francesc Macià, 58 

TELÈFON: 977 40 14 52 

DISTÀNCIA A OBRA: 9 km 
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Hospital de Móra d’Ebre 

UBICACIÓ: C. Benet Messeguer s/n 

TELÈFON: 977 401 863 - 977 401 952 

DISTÀNCIA A OBRA: 12 km 

4.10. Serveis afectats 

Les interferències amb conduccions de tota índole han estat causa eficient d'accidents, per 

això es considera molt important detectar la seva existència i localització exacta en plans i 

sobre el terreny en el que anem a construir. Per això l'adjudicatari de l'obra, abans de l'inici 

dels treballs, haurà de sol·licitar davant de les empreses i organismes corresponents plans de 

situació de totes les possibles instal·lacions que puguin estar en la zona afectada per les obres, 

per tal de poder detectar i avaluar clarament els diversos perills i riscos.  

No obstant això, cal remarcar que a la zona d'ubicació del ou no hi ha serveis que puguin 

veure's afectats ja que es tracta d'una zona agrícola. Aquest problema es veurà relegat al tram 

de conducció que ha de discórrer per sòl urbà. 

5. IMLANTACIÓ DE MESURES PRÈVIES A L’INICI D’OBRA 

5.1. Generals i planificació 

Es tracta aquí d'estudiar les possibles situacions d'emergència i les mesures en matèria de 

primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. S'atendran les previsions 

fixades en l'Estudi de Seguretat i Salut i es designarà per a això al personal encarregat de posar 

en pràctica aquestes mesures. 

És fonamental que el personal encarregat de posar en marxa aquestes mesures tingui la 

formació convenient, sigui prou nombrós i que a més disposi del material adequat, tenint en 

compte les característiques de l'obra, així com la seva mida i els riscos específics d'aquesta. 

5.1.1. Mesures d’emergència 

Un cop es dispara l'alarma i és escoltada, el personal tècnic es desplaça per a verificar aquesta 

alarma i fer una valoració del tipus d'emergència. 

Conat d'emergència 

Quan l'accident pot ser controlat i dominat de forma ràpida i fàcil pel propi personal gràcies als 

mitjans tècnics de què es disposen. 
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Emergència parcial 

En el cas que sigui necessària l'actuació d'equips especialitzats de l'exterior de l'obra i 

l'evacuació si més no parcial de l'obra. 

Emergència total 

L'evacuació es fa necessària totalment no només en l'obra sinó en la zona on aquesta està 

ubicada. 

En tots els casos el tècnic després d'avaluar l'emergència actuarà en conseqüència posant en 

marxa el personal especialitzat i format per a tal fi. 

En cas que sigui necessari, tots els llocs de treball han de poder ser evacuats ràpidament i en 

les condicions de màxima seguretat per als treballadors. Les vies i sortides no han d'estar 

obstruïdes per obstacles de cap tipus, de manera que puguin ser utilitzades sense problemes 

en qualsevol moment. Hauran de senyalitzar acord amb la normativa vigent. Aquesta 

senyalització ha de ser duradora i s'ha de fixar en llocs adequats i perfectament visibles. 

5.1.2. Distribució de responsabilitats 

Nomenament del senyalista 

És necessari el nomenament d'un coordinador de maniobres ja que existeixen riscos de 

col·lisió fortuïta. La fi d'aquest nomenament serà el d'evitar accidents derivats d'aquest risc, la 

missió del coordinador de maniobres serà donar ordres i directrius adequades perquè no hi 

hagi risc per als treballadors en la realització d'aquestes maniobres. 

El coordinador de Seguretat seguirà les normes del Pla de Seguretat i Salut que es trobarà a la 

seva disposició en tot moment a l'obra. 

Nomenament del delegat de prevenció 

El dret dels treballadors a la paralització de la seva activitat, reconegut per la legislació vigent, 

s'aplicarà als que estiguin encarregats de les mesures d'emergència. 

Constitució del Comitè de Prevenció 

No és previsible la constitució d'aquest comitè en l'obra que ens ocupa, atès que el nombre de 

treballadors no sobrepassarà els cinquanta. 

El Comitè legal de Seguretat i Salut haurà de constituir-se de forma obligatòria en tota aquella 

obra que tingui 50 o més treballadors. Es compondrà de representants dels treballadors i de 

l'empresari en el mateix nombre. La seva organització, funcions, competències i facultats seran 

les determinades legalment. 
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Com que és un excel·lent auxiliar per a la posada en obra del Pla de Seguretat i Salut, al Comitè 

de Seguretat i Salut se li prestarà la màxima atenció, per la qual cosa s'extremaran les mesures 

per aconseguir una bona qualitat i formació en Seguretat i Salut dels components d'aquesta 

comitè i evitar que, per circumstàncies conjunturals, sigui un òrgan inoperant. 

Control i distribució del Pla de Seguretat i Salut 

En l'acte de signatura de contracte privat entre els subcontractistes i la constructora., Es 

procedirà al lliurament d'un exemplar del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. 

Tots aquells canvis proposats pel subcontractista als descrit en el present Pla de Seguretat i 

Salut podrà incorporar-se a aquest una vegada s'hagi sotmès a l'aprovació del Coordinador de 

Seguretat i Salut de l'obra, i amb això es podran incorporar al procés de treball en l'obra. 

5.2. Prevenció i extinció d’incendis 

5.2.1. Mesures de prevenció i extinció 

A més d'observar les disposicions anteriors, s'han d'adoptar les prevencions que s'indiquen a 

continuació. El seu ús es combinarà, quan correspongui, amb la protecció general més propera 

que puguin prestar els serveis públics contra incendis. 

5.2.2. Extintors portàtils 

Es prohibirà l'ús d'extintors amb escuma química, soda àcida o aigua en incendis que afecten 

instal·lacions elèctriques amb tensió. 

En la proximitat dels llocs de treball amb més risc d'incendi i col locats en lloc visible i de fàcil 

accés, es disposaran extintors portàtils o mòbils sobre rodes física o química, barreja de tots 

dos o pols seca, anhídrid carbònic o aigua, segons convingui a la possible causa determinant 

del foc a extingir. 

Si es fan servir extintors de diferents tipus serien retolats amb cartells indicadors tant del lloc 

com del tipus d'incendi en els quals han d'emprar. 

Es realitzarà la revisió dels extintors de forma periòdica, segons indiquen els propis fabricants. 

Es procedirà a la càrrega d'aquests immediatament després del seu ús. Tant la revisió com la 

càrrega, es realitzarà per empreses autoritzades. 

5.2.3. Prohibicions 

Es prohibirà expressament fumar o introduir encenedors, llumins o estris d'ignició en totes les 

dependències i llocs de treball amb alt risc d'incendi. Aquesta prohibició es senyalitzarà de 

forma visible tant en les entrades com en els espais lliures d'aquestes dependències o llocs. 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 10 

Es prohibirà d'igual manera el personal la introducció o ocupació d'útils de treball no 

autoritzats per l'empresa i que puguin ocasionar espurnes per contacte o proximitat a 

substància inflamables. 

5.2.4. Altres 

Es preveuran i seguiran les normes de les companyies subministradores davant possibles casos 

de fuites de gas, trencaments de canalitzacions d'aigua, inundacions, esfondraments i 

enfonsaments. 

5.3. Primers auxilis i instal·lacions sanitàries 

5.3.1. Prestacions de caràcter general 

S'assegurarà en tot moment, durant el transcurs de l'obra, la prestació a tots els treballadors 

que concorrin en la mateixa dels serveis assistencials sanitaris en matèria de primers auxilis, 

d'urgències, d'assistència mèdico-preventiva, i de conservació i millora de la salut laboral dels 

treballadors. 

Els serveis mèdics, preventius i assistencials reuniran les característiques establertes per les 

disposicions vigents sobre la matèria. Quedant precisats els serveis a disposar per a l'obra, 

especificant totes les dades necessàries per a la seva localització i identificació immediata per 

part de qualsevol treballador. 

5.3.2. Accidents 

D'acord amb les disposicions vigents, s'han de registrar documentalment en cas de ser requerit 

pel responsable del seguiment i control de la Seguretat i la Salut en l'obra en compliment de 

les seves obligacions. 

En cas d'accidents hauran de cursar els parts corresponents segons les disposicions vigents, i 

han de facilitar l'empresari al responsable del seguiment i control de la Seguretat i la Salut una 

còpia i totes les dades i informacions complementàries li fossin recaptats pel propi 

responsable. 

En cas d'accident, haurà d'assegurar la investigació del mateix, per precisar la seva causa i 

forma en què es va produir i proposar les mesures oportunes per evitar la seva repetició. 

5.3.3. Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per efectuar les cures d'urgències en 

cas d'accident o lesió. La farmaciola haurà de situar en lloc ben visible de l'obra i 

convenientment senyalitzat. 

La farmaciola haurà d'estar protegit de l'exterior i col·locat lloc condicionat i proveït de 

tancament hermètic que eviti l'entrada d'aigua i humitat. 
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Es farà càrrec de la farmaciola, la persona més capacitada, que haurà d'haver seguit amb 

aprofitament cursos de primers auxilis i socorrisme. L'esmentada persona serà l'encarregada 

del manteniment i reposició del contingut de la farmaciola, que serà sotmès, per a això, a una 

revisió setmanal i a la reposició del necessari, amb vista al consum i caducitat dels 

medicaments. 

5.3.4. Normes sobre socorrisme i primers auxilis 

Per dotar de l'eficàcia possible a les normes que s'estableixin per a primers auxilis, aquestes 

hauran d'elaborar de manera més gran que compleixin els següents requisits: simplicitat i 

exactitud tècnica, facilitat de comprensió i aplicació ràpida i fàcil, sense necessitat de mitjans 

complicats. 

Les normes sobre primers auxilis hauran d'estar encaminades a realitzar el rescat i / o primera 

cura dels operaris accidentats, a evitar en el possible les complicacions posteriors ia salvar la 

vida dels subjectes. 

En les normes a establir sobre primers auxilis es recullen les maneres d'actuació i les conductes 

a seguir davant un accidentat per a casos de rescat de ferits que quedin empresonats, pèrdues 

del coneixement, asfíxia, ferides, hemorràgies, cremades, contusions i fractures. 

S'especificarà, per a cada cas concret: forma de manejar al ferit, trasllats de l'accidentat, 

posicions convenients, principis de reanimació i mètodes de respiració artificial, primeres cures 

a realitzar, fàrmacs o begudes que han de, o no, administrar, etc. 

Les normes i instruccions sobre primers auxilis hauran d'exposar en llocs accessibles i ben 

visibles de l'obra. 

5.4. Medicina preventiva 

5.4.1. Reconeixements mèdics 

Es vetllarà per la vigilància periòdica de l'estat de salut laboral dels treballadors, mitjançant els 

reconeixements mèdics o proves exigibles d'acord amb la normativa vigent, tant pel que fa als 

que preceptivament hagin d'efectuar amb caràcter previ a l'inici de les seves activitats com als 

quals s'hagin repetir posteriorment. 

Els treballadors hauran de ser informats, amb caràcter previ a l'inici de les seves activitats, de 

la necessitat d'efectuar els controls mèdics obligatoris. 

5.5. Formació dels treballadors 

L'empresari que està obligat a possibilitar que els treballadors rebin una formació teòrica i 

pràctica apropiada en matèria preventiva en el moment de la seva contractació, sigui quina 

sigui la modalitat o durada d'aquesta, així com quan es produeixin canvis en les funcions que 

exerceixin o es s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball susceptibles 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 12 

de provocar riscos per a la salut del treballador. Aquesta formació haurà de repetir 

periòdicament. 

El temps dedicat a la formació que l'empresari està obligat a possibilitar, com a conseqüència 

de l'apartat anterior, es dugui a terme dins l'horari laboral o fora d'ell, serà considerat com a 

temps de treball. 

La formació inicial del treballador haurà d'orientar en funció del treball que vagi a 

desenvolupar en l'obra, proporcionant-li el coneixement complet dels riscos que implica cada 

treball, de les proteccions col·lectives adoptades, de l'ús adequat de les proteccions individuals 

previstes, dels seus drets i obligacions i, en general, de les mesures de prevenció de qualsevol 

índole. 

5.5.1. Contingut de les accions de formació 

Per operaris, el contingut de les sessions de formació s'ha de seleccionar fonamentalment en 

funció dels riscos específics de l'obra i estarà integrat principalment, entre altres, pels següents 

temes: 

 Riscos específics de l'obra i mesures de prevenció previstes en el Pla de Seguretat i 

Salut. 

 Causes i conseqüències dels accidents. 

 Normes de Seguretat i Salut (senyalització, circulació, manipulació de càrregues, etc.). 

 Senyalitzacions i sectors d'alt risc. 

 Socorrisme i primers auxilis. 

 Actitud davant el risc i formes d'actuar en cas d'accident. 

 Salut laboral. 

 Obligacions i drets. 

5.5.2. Instruccions generals i específiques 

Independentment de les accions de formació que hagin de celebrar abans que el treballador 

comenci a exercir qualsevol tasca o lloc de treball en l'obra o es canviï de lloc o es produeixin 

variacions dels mètodes de treball inicialment previstos. 

Hi haurà de facilitar-les instruccions relacionades amb: 

 Els riscos inherents al treball, especialment quan no es tracti de la seva ocupació 

habitual. 
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 Les relatives als riscos generals de l'obra que puguin afectar. 

 Les referides a les mesures preventives que s'hagin d'observar. 

 El maneig i ús de les proteccions individuals. 

Es prestarà especial dedicació a les instruccions referides a aquells treballadors que hagin 

d'estar exposats a riscos de caiguda d'altura, atrapaments o electrocució. 

L'empresari obligarà a que els treballadors de les empreses subcontractades que intervinguin 

en l'obra hagin rebut les instruccions pertinents en el sentit anteriorment indicat. 

5.5.3. Informació i divulgació 

S'han d'informar als treballadors de les dades relatives al seu estat de salut en relació amb els 

riscos als quals es puguin exposar. Així mateix, haurà de proporcionar informació als 

treballadors, per l'empresari o els seus representants en l'obra, sobre: 

 Obligacions i drets de l'empresari i dels treballadors 

 Funcions i facultats dels Comitès de S + S i delegats de prevenció. 

 Serveis mèdics i d'assistència sanitària amb indicació del nom i ubicació del centre 

assistencial al que acudir en cas d'accident. 

 Organigrama funcional del personal de seguretat de l'empresa. 

 Dades sobre el seguiment de la sinistralitat i sobre les actuacions preventives que es 

duen a terme en l'obra per l'empresa. 

 Estudis, investigacions i estadístiques sobre la salut dels treballadors. 

Tota la informació referida Se li per escrit als treballadors o, si no es col·locaran, en llocs 

visibles accessibles als mateixos com a oficina i vestidors de l'obra, rètols o cartells anunciadors 

amb missatges preventius de sensibilització i motivació col·lectiva. Haurà d 'exposar els que li 

siguin proporcionats pels organismes i institucions competents en la matèria sobre campanyes 

de divulgació, en aquest cas haurà de donar-se coneixement. 

Es disposarà a l'oficina d'obra sempre d'un exemplar del Pla de Seguretat i Salut aprovat i de 

les normes i disposicions vigents que incideixin en l'obra, per posar-los a disposició de totes les 

persones o institucions hagin d'intervenir, reglamentàriament, en relació amb ells . 

Tots els responsables i comandaments intermedis de les obres, i que intervinguin en ella, 

hauran d'assistir a cursos de formació per a l'aplicació i observança de totes les normes de 

seguretat necessàries en cada cas. 
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Ells seran els encarregats de donar a la resta dels treballadors les explicacions i ordres per al 

total compliment de les mesures preventives i de seguretat en cada cas. 

Adreces d’interès 

Hi haurà un llistat que contingui la localització i número de telèfon dels següents serveis i 

centres més propers a l'obra: 

 Bombers. 

 Ambulàncies. 

 Guàrdia Civil i Policia. 

 Centres hospitalaris. 

 Llistat dels socorristes de l'obra, amb indicació dels seus llocs de treball. 

5.5.4. Consideracions legals 

L'empresa adjudicatària estarà legalment obligada a formar en el mètode de treball segur a tot 

el personal al seu càrrec, bé sigui propi, subcontractista o treballadors autònoms, de tal 

manera, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat 

laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l'ús correcte de les 

proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva 

protecció. Així mateix exigirà el compliment d'aquesta obligació a les empreses i autònoms que 

intervinguin en aquesta obra. 

En compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, es realitzaran les següents 

activitats: 

1 º .- Després del reconeixement mèdic ia la signatura del contracte: Formació i informació 

dels riscos laborals que té el treball de cada operari. 

2 º .- Explicació a cada treballador de la prevenció dissenyada en el Pla de Seguretat i Higiene, 

que l'afecti directament. 

3 º .- Presentació a cada treballador de la persona que controla la seguretat. 

4 º .- Realització d'un curs formatiu general per a tots els treballadors. 
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5.6. Instal·lacions d’higiene i benestar 

5.6.1. Vestidors i lavabos 

S'entenen com a tals els vàters i el vestuari que es resoldran utilitzant casetes prefabricats en 

règim de lloguer. Construïts en doble xapa amb capa aïllant entre mitjanes, amb portes de pas 

i fusteries de finestra amb vidre, il·luminació elèctrica i calefacció. 

Els lavabos i les dutxes poden anar en l'espai destinat als vestidors o en el destinat als lavabos. 

Aquests recintes, els dels vestidors i els dels lavabos han d'estar separats per evitar males olors 

al vestidor, tot i així, tots dos recintes quedaran comunicats a través de portes. 

Els vestidors i lavabos han de comptar almenys amb: 

 1 Urinari per cada 5 homes a comptar 

 1 inodor per cada 10 homes a contractar. 

 1 Dutxa per cada 5 treballadors a contractar. 

 1 Mirall de 40 * 50 cm. com a mínim per cada 10 treballadors a contractar 

 saboneres, porta-rotlles, tovallolers, etc. segons el nombre de cabines i lavabos. 

 1 Lavabo per cada 6 treballadors a contractar 

 Tovalloles o assecadores automàtiques. 

 Cabina per a dutxa de 1.5 M2 * 03/02 m. d'alçada. 

 Instal.lacions d'aigua freda i calenta. -La superfície del vestuari ha de ser almenys de 

2m2 per treballador contractat. 

 Armari guarda-roba per cada treballador contractat 

 Nombre suficient de bancs i cadires 

 Penjadors 

Els vagons prefabricats uneixen els vestidors, lavabos, dutxes i lavabos per la qual cosa s'han 

de compensar les superfícies amb els vestidors en modalitat de "vagó diàfan" fins a aconseguir 

la condició de 4 m² per treballador contractat. Per a aquesta obra les necessitats pel que fa a la 

dotació d'aquests, per normativa, queda com segueix a continuació: 

Caseta lavabo-vestuari 
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Les cabines de vàter estaran dotades de vàter i portarrotllos amb paper higiènic, tancades 

mitjançant porta esquinçada i muntada a 50 cm. del paviment per a permetre l'auxili en cas 

d'accidents (lipotímies, marejos, relliscades, etc.), les cabines es tancaran amb cerrojillo 

simple. 

Les cabines de dutxa estaran dotades de plat de dutxa, aixetes hidromezcladora calenta-freda i 

carxofa ruixadora fixa. Es tancaran mitjançant portes esquinçades i muntades a 50 cm. del 

paviment per a permetre l'auxili en cas d'accidents (lipotímies, marejos, relliscades, etc.); cada 

cabina es tancarà amb cerrojillo simple. Per a subministrament d'aigua calenta es larà un 

escalfador elèctric. 

Els lavabos estaran dotats d'aixetes hidromezcladora. 

La zona destinada a vestuari, contindrà els assentaments necessaris, taquilles metàl.liques 

individuals amb clau i penjadors per guardar la roba i els efectes personals, que es valoren 

independentment. 

5.6.2. Menjador 

La superfície del menjador serà la necessària per contenir les taules, cadires, bancs, pileta pica 

i el escalfa-dinars, permetent les lògiques circulacions de persones i de béns. Les casetes 

prefabricats destinats a menjador han d'estar Separats dels vestidors i lavabos; disposant de 

calefacció a l'hivern i ventilació directa a l'exterior facilitada per les finestres de les casetes. 

La superfície mínima serà de 2m2 per treballador contractat i el seu contingut serà el següent: 

 1 Escalfa-dinars de 4 focs per cada 50 operaris. 

 1 Aixeta amb el seu corresponent pica rentaplats per cada 10 operaris. 

 Parament de menjador d'un a sola utilització. 

 Contenidor d'escombraries. 

 Mobiliari (taules, cadires, bancs) en quantitat suficient. 

5.6.3. Escombraries i neteja 

Es disposarà en l'obra recipients en els quals s'abocaran les escombraries, recollint diàriament 

per ser retirades pel Servei Municipal d'Escombraries o equivalent, per evitar la propagació 

d'olors desagradables i la corresponent degradació ecològica. 

Per a les instal·lacions provisionals dels treballadors està prevista una neteja diària ia una 

desinfecció periòdica. 
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5.6.4. Roba de treball 

L'empresa facilitarà gratuïtament als treballadors roba de treball que permeti una fàcil neteja i 

sigui adequada per fer front als riscos climàtics. 

En els treballs especials, per exemple, de pavimentació de la nau, que per la brutícia del mateix 

faci que es produeixi un deteriorament més ràpid en les peces de treball, es reposaran 

aquestes amb independència de la data de lliurament i de la durada prevista. 

Quan el treball es realitzi en mitjans humits, els treballadors disposaran de calçat i roba 

impermeables. 

La permanència en els recintes de treball del personal tècnic o directiu o fins i tot de simples 

visitants, no els eximeix de l'obligatorietat de l'ús de casc protector o peces de calçat si el cas 

ho requereix. 

6. MOVIMENTS DE TERRES 

6.1. Introducció 

Definició: 

És el conjunt d'activitats que mitjançant essbrossada, escarificacions, desmunts, terraplens, 

transports de terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la 

topografia d'un lloc perquè compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al 

projecte d'urbanització. 

Diferents tipus de moviment de terres: 

 Neteja i esbrossada. 

 Desmunts. 

 Terraplens. 

 Excavació de rases i pous. 

Observacions generals: 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i 

el seu transport, per a això s’haurà de: 

 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de 

desenvolupar amb els seus recursos humans i tècnics. 

 Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
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 Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això 

s'establiran les diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, 

així com zones d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 

 Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de 

terres, maquinària per a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i 

Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure adequadament la 

maquinària. 

Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al projecte amb els mínims riscos 

d'accidents possibles. 

S'ha de tenir present, en els casos que hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció 

d'aquestes. 

Donada l'especificitat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 

6.2. Neteja i esbrossada 

6.2.1. Definició i descripció 

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, 

etc, i excavar la capa vegetal. 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la 

preparació del terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal 

netejar de runa i enderrocs les zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a 

l’esbrossament de les zones no edificades per a netejar de matolls i arbratge existents, així 

com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari: 

· conductors de maquinària de bulldozers. 

· operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 

· conductors de maquinària per realitzar l'excavació. 

· conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de 

l’esbrossament i la neteja. 

· senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, 

en maquinària de moviment de terres, és a dir: 
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· bulldózers. 

· carregadores (pala mecànica). 

· mototraílla o excavadores. 

· camions, dúmpers i motobolquet per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

· Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

· Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 

· Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora (pala 

mecànica) creant les vies i rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la 

mobilitat i treballs posteriors de la maquinària. 

· Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 

· La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents d 

6.2.2. Relació de riscos 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 

d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant 

els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 

modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 

l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 

l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 

(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 

Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 

mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 

de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la 

severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

Riscos: 
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1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

22.-Causats per éssers vius. 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics.  

28.-Malalties causades per agents físics. 

Observacions: 

(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de desmunts desproveïts de 

mesures de protecció. 

(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talussos causat per 

la retirada de la capa vegetal que els sostenia. 

(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la 

maquinària de moviment de terres. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i moto-

serres. 

(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. (16) Risc causat per l'existència de línies 

elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària de moviment de terres. 

(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre 

terrenys polsegosos. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 

6.2.3. Norma de seguretat 

Posada al punt de l'obra per a realitzar aquesta activitat 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles 

desperfectes. 
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S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal 

d'obra i d’oficines. 

S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com 

de maquinària de moviment de terres. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que es calgués. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que estan instal·lats els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en 

compte les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 

En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a 

urbanitzar, aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible, causat pel nou 

replantejament del lloc amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 

I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament 

una vegada finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de 

començar la neteja i desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores 

de les característiques dels serveis. 

El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es 

recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

Procés 

· El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els 

riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 

seguretat possible. 

· Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles 

anomalies geològiques al terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o 

l’existència de clots. 

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talusos i paraments verticals que puguin 

existir a la zona a urbanitzar a fi de detectar possibles esllavissades de materials provocats pel 

propi desbrossament i neteja. 

· En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja 

sigui per mitjans mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària 

pesada (bulldócers, carregadores, etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els 

treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de l’enderrocament d'arbres. 
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· Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat 

d'elements auxiliars, hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli 

marxa enrere,cabines antibolcada i antiimpacte. 

· Si existeixen talusos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. Que puguin 

caure durant les operacions de desbrossament o posteriors. 

· Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, 

en la seva corona una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el 

treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de seguretat, convenientment 

ancorat. 

· S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 

· En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corves i amplària 

d'aquestes, han de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en 

les millors condicions de rendiment i seguretat. 

· S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el 

senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

· A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com 

senyals indicatius del pendent de les rampes. 

· A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar 

l'entrada i sortida de camions a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del 

trànsit viari. 

· Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció 

obligatòria". 

· El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. El camions 

i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb 

una lona convenientment lligada. 

· El trànsit de camions, dúmpers, motobolquet al solar, per a l'evacuació de terres, serà 

dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 

· S'abalisarà la zona de treball en què existiexi el risc de bolcada de màquines per 

talusos o desnivells pronunciats. 

· S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talusos. 

· En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos 

baranes de seguretat de 90 cm. 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 23 

· S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la 

maquinària realitzant els treballs de neteja i desbrossament. 

· S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició 

que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

· A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de 

seguretat i en els casos que es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i 

protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps hauran d’usar botes d'aigua i 

impermeables. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament 

s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries 

· Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels 

riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o 

protegir-se. Es donaran a conèixer les distància de seguretat a respectar i les mesures 

adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

· En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i 

davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de 

seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; 

distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVolts 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVolts 

5 metres per a tensions entre 110 KVolts i 220 KVolts 

7 metres per a tensió de 380 KVolts 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser 

incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària), causat per 

moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

· En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar 

uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la 

maquinària. 

· En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies 

aèries elèctriques s’ha de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no 

homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
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· En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 

constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 

· S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense 

tensió. Aquests ecobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar 

que es desplacin. 

· Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha 

d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 

· En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca  

generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió 

automàticament es reestableix per un període de temps molt breu.  

· En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la 

màquina al sentit invers a què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir 

separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta 

necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant 

els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny possible de la màquina 

evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la 

màquina fins una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a 

terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un 

especialista comprovi que es troba sense tensió. 

· En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les 

persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes: 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i 

no efectuar actes imprudents. 
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- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin 

a la màquina. 

· En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de 

la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els 

primers auxilis a la víctima. 

Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 

d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al 

final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Excavadora amb cullera bivalva 

Carregadora 

Retrocarregadora 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 

Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997). 

6.2.4. Sistemes de protecció col·letiva i senyalització 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

· Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 

Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 

1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal de perill indefinit. 

· Senyal del pendent de la rampa. 

· Senyal de limitació de velocitat. 

· Senyal de prohibit avançar. 

· Senyal de pas preferent. 

· Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
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· Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

· Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

· Senyal d'advertència de risc elèctric. 

· Senyal d'advertència de perill en general. 

· Senyal de prohibit el pas de vianants. 

· Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

· Senyal de protecció obligatòria del cap. 

· Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

· Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

· Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

· Senyal de protecció obligatòria del cos. 

· Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

· Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 

d'abril, senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
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6.2.5. Relació d’equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

· Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

· Treballs auxiliars (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d'alta visibilitat. 

- Impermeable. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE.  

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 

Utilització d'Equips de protecció personal. 
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6.3. Excavació de rases i pous 

6.3.1. Definició i descripció 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, 

i si és profunda i de petita secció la denominarem pou. 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. Els 

pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 

L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. El nivell freàtic 

estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que 

aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. En la realització 

de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons 

les característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari: 

· Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 

· Operaris per a l'excavació manual. 

· Operaris per als treballs d'estintolament. 

· Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en 

maquinària de moviment de terres, és a dir: 

· excavadores. 

· retrocargadora. 

· carregadora. 

· camions, dúmpers o motobolquets per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases 

o pous: 

· Desviant els serveis afectats. 

· Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 

· Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
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· Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

· En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 

El procés d'entibament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part 

inferior. El desentibat es realitza en el sentit invers. 

6.3.2. Relació de riscos 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 

d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant 

els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 

modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 

l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 

l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 

(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 

Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 

mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 

de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la 

severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

Riscos: 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 
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23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

Observacions: 

(3) Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21) Risc específic causat pels serveis afectats 

(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de gasos 

tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de 

soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades. 

6.3.3. Norma de seguretat 

Posada al punt de l'obra per a realitzar aquesta activitat 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats 

els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n’hi hagués es construiran 

segons les especificacions anteriors. 

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, 

aquests hauran de ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb 

l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la 

instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada 

l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de 

començar el moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores 

d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de 

conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de demanar informació sobre el traçat 

exacte de la conducció i les seves característiques, havent de marcar-se sobre del terreny 

abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels serveis aeris. 

En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent 

projecte dels serveis afectats. 
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En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de 

seguretat que s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 

El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. 

Es recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

Procés 

Rases: 

· El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

· Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 

personal competent i amb la corresponent experiència. 

· No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris 

treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

· En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu 

interior, es mantindrà un altre operari de guàrdia a l’exterior que podrà actuar com a 

ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 

· S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines 

que emprin 

· Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, 

tesant els estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin 

expedits els llits d'aigües superficials. 

· Es reforçaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de més 

d'un dia i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

· S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o 

elements de la mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la 

suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre's d'elements 

expressament calculats i situats a la superfície. 

· En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser 

necessaris i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall · La 

profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, 

suposant que el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, 

s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

· L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 

0,70m. encara quan el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la 
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taula fins que estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites 

corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a crear els necessaris 

espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de 

canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc 

l'excavació de dita rasa. 

· Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran 

sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga 

duració de l'obertura.  

· És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra 

en una quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la 

garantia que es trobi en bon estat. 

· Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals 

regulars, de les escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva 

evacuació ràpida en cas de perill. 

· Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del 

terra en 1 m., com a mínim. 

· L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, 

es disposaran a distància no menor de 2 m.d la vorera del tall · Quan les terres extretes 

estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions 

corresponents. 

· No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 

· Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del 

tall es disposaran tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres 

amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 

· En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el 

de vehicles. 

· En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com 

a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 

· Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, 

d'una provisió de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a 

l'estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que 

puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 

· El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
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· En cas d'inundació causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, 

l’eixugada corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos. 

· En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el 

cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

· L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de 

cuiro en terreny sec o botes de goma en presència de fangs. 

· En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i 

davantal. 

· Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

· S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

· S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat.  

· Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant 

l'escala, referenciada anteriorment, incorporada a una bastida. 

· Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu 

accés i, complementàriament, als talls que sigui precís. 

Pous: 

· El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

· S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que 

la distància entre el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 

metres. 

· A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que 

compleixi amb les disposicions estarblertes a la nostra legislació. 

· Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que 

permetin la ràpida evacuació dels treballadors. 

· Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar 

de bombeig. 

· A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera 

respirable. 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 34 

· S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i 

l'exterior. 

· Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran 

d'estar protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

· S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, 

plints, etc. 

· Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar 

convenientment la part superior i els voltants del pou. 

· Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar 

convenientment il·luminat i disposar d'una il·luminació d'emergència. 

· Els aparells elevadors instal·lats sobre del pou hauran de: 

- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i 

no haurà de comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 

- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així 

com d'un pestell de seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 

- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient 

visibilitat perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació del poal 

sense risc per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de seguretat 

convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el 

poal quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de  

seguretat de manera que no es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es 

pugui enganxar i desenganxar el poal sense cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca 

del pou un plint de protecció. 

- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar 

cada jornada. 

- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de 

la seva capacitat. 

- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
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- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc 

canalitzat cap al lloc de treball. 

·  En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous 

de profunditat major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

·  En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de 

vehicles es realitzarà una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una 

distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de vianants a 1 metre. 

·  En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i 

s'il·luminarà, a la nit, mitjançant punts de llum destellants. 

·  L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de 

cuiro en terreny sec o botes de goma en presència de llots. 

· · En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i 

davantal. 

·  El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per evitar 

el risc de contacte elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 

·  S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en 

perfecte estat, substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 

·  S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

·  És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

·  S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 

·  Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu 

accés i , complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de 

seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries 

· Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos 

existents en els treballs pròxims a línies aèries les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es 

donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de 

protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 
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· En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la 

possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb 

l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un 

valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent 

(balanceig) o dilatacions. 

· En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar 

uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la 

maquinària. 

· En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies 

aèries elèctriques, s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la 

no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

· En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 

constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 

· S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense 

tensió. Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar 

que es desplacin. 

· Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha 

d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 

· En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca 

generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió 

automàticament es restableix per un període de temps molt breu. 

· En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el 

sentit invers al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina 

del contacte elèctric. 
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- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat 

el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans 

habituals, sinó que botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la 

màquina fins una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha 

de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi 

que es troba sense tensió. 

· En el cas que la màquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable elèctric, les 

persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no 

efectuar actes imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la 

màquina. 

· En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de 

la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els 

primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies: 

· S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la 

proximitat de la línia en el terreny. 

· A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en 

perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment 

mencionada. 

· En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està 

recoberta amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà 

excavar amb màquina fins a 50 cm.de la conducció (llevat que prèviament de 

conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat autorització de treballar 

més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

· En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la 

línia, s'hauran de realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la 

seva profunditat i la protecció. 
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· En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de 

la conducció, a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells 

pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà manualment amb la pala. 

· Quan la conducció quedi en l'aire, es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules 

de fusta, evitant ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho 

requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin l'acostament. 

· Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases,pous, 

etc. es tindrà en compte com principal mesures de seguretat: 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi 

hagués) mitjançant recobriment o limitació de distància.  

- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 

- Comprovació d'absència de tensió. 

- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 

- descàrrec elèctric de la línia 

· En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, 

de prendre les següents mesures: 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 

- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb amb molt de compte. 

- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells 

en verificar l'excavació. 

- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la 

companyia subministradora. 

· La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a 

dir amb tensió l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes 

recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas: 

· S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb 

advertència de la profunditat de la conducció. 
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· En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre 

es començaran els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, 

en el nombre que s'estimi necessari, per assegurar a la posició exacta. 

· En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es 

començaran els treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu 

superior de la canonada, procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada 

manualment. 

· No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una 

canonada de gas. 

· Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i 

deterioració de la mateixa, per a poder avançar en els treballs. 

· No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres.  

· És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea 

afectada. 

· És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la 

instal·lació en servei. 

· És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi 

d'evitar la possible formació de espurnes en entrar en contacte amb elements 

metàl·lics. 

· No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

· És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a 

suspendre o alçar càrregues. 

· Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas 

serà obligatori desconnectar prèviament el circuit elèctric. 

· Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin 

elèctricament, disposaran d'una correcta connexió a terra. 

· Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran 

perfectament aïllats i es procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments. 

· En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió, tot el personal de l'obra es 

retirarà més enllà de la distància de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se 

a ningú que no sigui el personal de la companyia subministradora. 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 40 

· En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny 

com sigui possible de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg): 

· S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant 

amb picots la seva direcció i profunditat.  

· En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 

cm.de la canonada en servei. 

· Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es 

suspendrà o apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es 

protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o 

eines. 

· S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. Si el cas 

ho requereix. 

· És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si 

no és amb l'autorització de la companyia subministradora. 

· No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

· És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a 

suspendre o alçar càrregues. 

· En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar 

immediatament a la companyia subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall 

fins que la conducció hagi estat reparada. 

Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en elstreballs d'aquesta 

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la 

relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Carregadora 

Motobolquet 

Retrocarregadora 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 

485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 

Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997) 

6.3.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

· Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 

Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal de perill indefinit. 

· Senyal de perill d'obres. 

· Senyal de limitació de velocitat. 

· Senyal de prohibit avançar. 

· Senyal de final de prohibició. 

· Senyal manual de "stop" i "direccióobligatòria". 

· Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

· Senyal d'advertència de risc elèctric. 

· Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
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· Senyal de protecció obligatòria del cap. 

· Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

· Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

· Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

· Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

· Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 

485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 

Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997) 

6.3.5. Relació d’equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

· Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

· Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
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- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 

Utilització d'Equips de protecció personal. 

7. CONTENCIÓ 

7.1. Introducció 

Definició: 

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per a contenir el terraplè o desmunt, 

suportant o anul·lant les espentes horitzontal. 

Tipus de contenció: 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals: 

· talusos. (vegeu capítol moviment de terres) 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 44 

Artificials: 

· murs de contenció : 

- de formigó. 

- de maçoneria. 

- de fabrica de rajola. 

· murs de terra armada. 

· murs prefabricats de formigó. 

· murs ancorats. 

· murs garbella. 

· murs pantalla. 

- pantalles de formigó. 

- pantalles d'impermeabilització. 

· palplanxa: 

- fusta. 

- formigó armat. 

- acer. 

· estructures flexibles diverses: 

- pilotes tangents. 

- pilotes independents. 

- micropilotes. 

- plafons prefabricats. 

Observacions generals: 

L'activitat de contenció, al cas de talusos comporta la generació d'un pla inclinat l’angle 

respecte al pla horitzontal de la qual ve donat segons els paràmetres geotècnics del terreny, 

per a així anul·lar els esforços horitzontals que genera el desmunt o la terraplenada. 
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En el cas de de construcció d'un mur de contenció, aquest es realitza des de la rasant inferior 

fins a la rasant superior per a la contenció del tall del terreny creat en el desmunt previ o en un 

procés de terraplenada. 

El mur de contenció està conformat, bàsicament, per dos elements: 

· la fonamentació superficial. 

· el mur. 

La construcció del mur consisteix en la col·locació d'armadures, encofrat, abocament del 

formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres 

al seu extradós, anul·lant les espentes horitzontals. 

En el cas de construcció d'un mur pantalla, es construeix des de la rasant superior per a la 

contenció del tall de les terres, necessària per a la realització del buidatge posterior. Per a 

l'execució del mur pantalla s’han de seguir els següents passos: 

· construcció del muret guia. 

· perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 

· col·locació d'encofrat de juntes entre plafons. 

· col·locació d'armadures. 

· abocament del formigó en els plafons. 

· extracció d'encofrats de juntes. 

· demolició de caps de plafons. 

· execució de la biga de lligat de plafons. 

En el cas de construcció d'un mur de terra armada s'inicia des de la rasant inferior i es van 

col·locant les escates convenientment ancorades, a mesura que va progressant el creixement 

del terraplenament. 

Per a l'execució del mur de terra armada s’han de seguir els següents passos: 

· construcció de muret d'arrancada. 

· col·locació d'ancoratges i escates. 

· abocament i compactació de terres en capes. 

El procés de construcció té la seqüència de col·locació d'escates amb els seus ancoratges i 

posterior farcit i compactació de les terres a capes. 
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Per a realitzar totes aquestes activitats per als diferents tipus de contenció s’ha de programar i 

s’ha d’organitzar el tall convenientment. 

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques 

perimetrals de limitació del solar per evitar l'entrada de personal aliè a l'obra ; les instal·lacions 

d'higiene i benestar, així com, també, les connexions provisionals d'obra (aigua i electricitat). 

7.2. Murs de contenció de formigó 

7.2.1. Definició i descripció 

Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per a 

sostenir farciments drenats entre esplanades horitzontals, amb desnivells no majors de 6 

metres. 

Construcció de sabates: 

· Es farà un replantejament de les fonamentacions del mur. 

· S'excavarà fins a la cota definida al projecte, anivellant la rasant i compactant el 

terreny. 

· Es col·locaran les armadures. 

· Formigonat de la rasa, deixant els ferros d'espera. 

Construcció del mur: 

· Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d'espera de la 

fonamentació superficial. 

· Es col·locaran els motlles de l'encofrat ancorats per evitar la bolcada. 

· Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l'encofrat. 

· Abocament del formigó a capes i, simultàniament, un correcte vibrat 

· Es desencofrarà quan el formigó armat tingui la consistència establida al projecte 

d'execució. 

· Es continuaran regant les superfícies del mur. 

· Farcit i compactació de l'extradós mitjançant terres o sistemes de drenatge. 

Per a realitzar els murs de contenció serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

· encofradors. 
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· ferrallistes. 

· operaris d'abocament i vibrat del formigó. 

· conductors de formigonera. 

· operaris per al bombeig del formigó. 

· operaris de grua. 

· conductors de maquinària de moviment de terres. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme els murs de 

contenció: 

· Maquinària: camió formigonera, grua mòbil, retroexcavadora, dúmper o camió, 

piconadora, dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar, maquinària taller 

ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. 

· Útils i eines: encofrats, plataformes de treball sobre mènsules, jabalcón (tornapuntes), 

eslingues, bastides, etc. 

· Preses provisionals d'aigua i electricitat. 

· Instal·lacions d'higiene i benestar. 

7.2.2. Relació de riscos. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 

d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant 

els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos es podrà 

modifica en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 

l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 

l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 

(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 

Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 

mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 
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de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la 

severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

Riscos: 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

Observacions: 

(3) Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(6) Risc específic amb encofrats de fusta. 

(8) Risc causat pel bombeig de formigó “cop d’ariet” i per l'ús de la serra circular. 

(18) Risc específic causat per la manipulació de formigons i líquids desencofrants. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper. 

7.2.3. Norma de seguretat 

Posada al punt de l'obra per a realitzar aquesta activitat 

La pendent de les rampes d'accés als talls no superaran el 10%. 

El camí d'accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs es senyalitzarà 

adequadament. 

L'accés del personal d'obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents 

als camins de circulació de la maquinària. 
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En el cas que aquests camins d'accés presentin risc de caiguda a diferent nivell es col·locaran 

baranes de seguretat. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja es 

trobin instal·lats els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

Procés 

· El personal encarregat en la realització dels murs de contenció ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la contenció amb la major 

seguretat possible. 

· L'excavació de la rasa per a albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant 

retroexcavadora, i a les seves maniobres s'evitarà que el personal circuli pel radi 

d'acció de la mateixa. 

· L'abocada de les terres sobre el dúmper o camió es realitzarà guiat per un capatàs o 

encarregat. 

· Quan es finalitzi aquesta l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans 

d'iniciar-se el transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

· S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses acotant les àrees 

de treball. 

· El transport d'armadures a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, la càrrega 

haurà d'estar convenientment eslingada i proveïda als seus ganxos de pestells de 

seguretat. Per evitar balancejos,la càrrega ha d'anar guiada mitjançant una sirga. 

· Els operaris que realitzin la manipulació d'armadures hauran d'usar casc de seguretat, 

guants de cuiro, granota de treball, davantal de cuiro, botes de cuiro de seguretat i 

cinturó i portaeines. 

· L'operari que realitzi l'abocament del formigó i posterior vibrat haurà d'usar casc de 

seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya 

alta. 

· Una vegada forjada la fonamentació, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent 

a l'extradós del mur, arriostrat mitjançant jabalcones per a evitar la seva bolcada. 

· El transport dels motlles de l'encofrat es realitzarà mitjançant una grua mòbil, 

convenientment eslingat. 

· L'amarrament de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d'un element resistent de 

l'encofrat. 
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· Per a evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït per un operari, mitjançant 

una corda lligada al motlle. 

· L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de 

cuiro, granota de treball i botes de seguretat de cuiro. 

· En la confecció dels tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador 

haurà de tenir la precaució d'usar els acompanyadors per a tallar petites peces. 

· Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que 

anirà a tota la seva llargària del mateix, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 

60 cm. d'ample s’ haurà d'instal·lar al seu perímetre la corresponent barana de 

seguretat. 

· L'accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 

· O mitjançant una passarel·la, de 60 cm. d'amplària com a mínim amb baranes de 

seguretat, des de la rasant superior de les terres sempre que aquesta es mantingui 

aproximadament horitzontal. 

· En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar per l'encofrat, 

s’ha de realitzar auxiliats per escales o bastides. 

· L'operari que guii l'abocada del formigó haurà d'usar guants de neoprè, casc de 

seguretat, granota de treball i botes de goma de canya alta. 

· L'abocament es realitzarà a capes evitant l'acumulació excessiva dins del motlle. 

· L'encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi moviments de l'encofrat causat per 

la pressió hidrostàtica del formigó fresc. 

· Quan l'abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o 

hidràulic, els tubs de conducció estaran convenientment ancorats i es posarà especial 

atenció a netejar la canonada després del formigonat, perquè la pressió de sortida del 

formigó pot ser causa d'accident. 

· Al menor senyal d'obstrucció s’haurà de suspendre's el bombeig per a evitar el colp 

d'ariet. 

· El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l'aparell convertidor de 

freqüència ; i el subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà 

convenientment aïllat, d'acord amb les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

· Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de 

neoprè, granota de treball i botes de goma de canya alta. 
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· El desencofrat ho realitzarà un operari proveït de guants de cuiro, casc de seguretat, 

granota de treball i botes de cuiro. 

· S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar la seva caiguda mentre l'operari els 

desencofra mitjançant falques o altres eines. 

· És prohibit de tirar dels encofrats amb la grua si aquests estan adherits al formigó, i 

s’ha d’assegurar que els motlles estiguin totalment solts abans d'iniciar el seu hissat. 

· Els motlles es retiraran i es netejaran per a mantenir l'obra ordenada i neta. 

· Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una velocitat superior 

a 50 km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 

desprendre's. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar s'hauran de considerar les normes de 

seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries: 

· Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels 

riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-

se. 

· Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades 

de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

· En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant 

de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de 

seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; 

distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser 

incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària), causat per 

moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

· En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar 

uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la 

maquinària. 
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· En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies 

aèries elèctriques s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la 

no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

· En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriment aïllants, 

constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 

· En instal·lar aquestes fundes, s’ha de tenir la precaució que la línia estigui sense tensió. 

Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per evitar que es 

desplacin. 

· Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha 

d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 

· En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca 

generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió 

automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

· En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el 

sentit invers a què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina 

del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat 

el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans 

habituals, sinó que botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la 

màquina fins una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha 

de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi 

que es troba sense tensió. 

· En el cas que la màquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable elèctric, les 

persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos. 
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- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no 

efectuar actes imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la 

màquina. 

· En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de 

la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els 

primers auxilis a la víctima. 

Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 

d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al 

final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Retroexcavadora 

Planta de formigó 

Bombatge de formigó 

Serra circular 

Grua mòbil 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Grup electrogen 

Piconadora de safata 

Es complirà cada moment el RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions 

d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 

Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997) 

7.2.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

· Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

· L'altura de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de 

gruix i 10 cm d'altura. Els guardacós hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 

màxim. 
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· Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal de perill indefinit. 

· Senyal del pendent de la rampa. 

· Senyal de limitació de velocitat. 

· Senyal de prohibit avançar. 

· Senyal de pas preferent. 

· Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

· Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal d'advertència de càrrega suspesa 

· Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

· Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

· Senyal d'advertència de risc elèctric. 

· Senyal de prohibit el pas als vianants . 

· Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

· Senyal de protecció obligatòria del cap. 

· Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

· Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

· Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 

485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 

Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997) 

7.2.5. Relació d’equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

· Treballs d'excavació i transport (conductors i operaris de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

· Treballs amb encofrats (encofradors) : 

· Cascos de seguretat. 

· Botes de seguretat de cuiro. 

· Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

· Granota de treball. 

· Cinturó de seguretat anticaiguda, si escau. 

· Treballs amb armadures (operaris) : 

· Cascos de seguretat. 

· Botes de seguretat de cuiro. 

· Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

· Granota de treball. 

· Davantal. 
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· Cinturó portaeines. 

· Cinturó de seguretat anticaiguda, en cas si escau. 

· Treballs de formigonat i vibrat: 

· Cascos de seguretat. 

· Botes de seguretat de goma de canya alta. 

· Guants de neoprè. 

· Granota de treball. 

· Cinturó de seguretat anticaiguda, si escau. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 

Utilització d'Equips de protecció personal. 

8. XARXES D’ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ 

8.1. Introducció 

Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o 

aeris, destinats a proporcionar un servei urbà. 

Tipus de xarxes: 

· Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 

- Subterrànies. 

- Aèries. 

· Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas. 
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Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 

· Desviació de serveis afectats. 

· Execució de l'excavació de rases. 

· Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó 

o sorra. 

· Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 

S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de 

terres (excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions 

(estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-

fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques 

perimetrals de limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les 

instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals 

d'aigua, electricitat i telèfon. 

8.2. Xarxa subterrània d’electricitat, enllumenat i telecomunicacions 

8.2.1. Definició i descripció 

Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la 

xarxa general de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum. 

Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a 

subministrar a uns elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública 

determinada. 

Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics 

prèviament modulats. 

Descripció: 

Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea 

consta, bàsicament, dels següents elements: 

· Connexió a la xarxa existent. 

· Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 

· Estacions de transformació de la tensió (ET) 

· Xarxa de distribució en baixa tensió. 
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La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

· Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris 

amb mecanismes de comandament i de protecció que alimenten els elements 

receptors. 

· Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, luminària i 

llum. 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

· Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt 

d'interconnexió i està formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que 

des de la central arribin a les zones urbanitzades. 

· Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones 

urbanitzades que part dels punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de 

distribució de connexions. La funció dels armaris o punts de distribució és permetre 

que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels cables de distribució 

amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior o a 

l’interior dels edificis. 

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 

dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar una 

prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites 

construccions auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà 

imprescindible considerar l'equip humà següent: 

· conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i 

compactació). 

· conductors de grues mòbils. 

· obrers. 

· personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de 

la instal·lació: 

· Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, 

martell pneumàtic i piconadora pneumàtica manual. 
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· Eines: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials 

(horitzontals, verticals i balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

· Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 

· Instal·lació elèctrica provisional. 

· Instal·lació provisional d'aigua. 

· Instal·lacions d'higiene i benestar. 

8.2.2. Relació de riscos. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia 

d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant 

els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 

modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 

l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 

l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 

(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 

Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 

mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin  evitar per la seva naturalesa, 

haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del 

risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 

riscos. 

Riscos: 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 
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10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objecte. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

Observacions: 

(3) Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de 

soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

8.2.3. Normativa de seguretat 

Posada al punt de l'obra per a realitzar aquesta activitat 

· Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin 

instal·lats els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

Procés 

· En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. 

es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous · El personal encarregat 

del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

· Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de 

caiguda a diferent nivell, aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de 

buits o desnivells. 
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· En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 

evitar cops, ferides i erosions. 

· Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, 

guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i 

en cas d'inclemències metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 

· En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas 

de maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues 

automòbils). 

· Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en 

una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle 

delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els 

conductes llisquin o rodin. 

· S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de 

forma involuntària. 

· Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre 

material al costat de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 

metres. 

· L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

· Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 

- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la 

que quedés creuada. 

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la 

intempèrie, ni deixar-les a terra . 

· S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 

transport. 

· S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
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· En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi 

la seva posició d'equilibri. 

· S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos 

de la mateixa manera. 

· Si la càrrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i 

s’haurà de torna a lligar bé. 

· Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir 

en aquesta activitat i s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 

· No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans 

quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 

· S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a 

no trobar obstacles. 

· Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la 

càrrega a poca altura i a marxa moderada. 

· En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 

· S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva 

posició d'equilibri. 

· S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la 

a arran de terra o al seu lloc de col·locació. 

· No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o 

treball. 

· S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 

· S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 

· S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra, afluixant una mica els cables. 

· S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de 

la càrrega. 

· L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 

· Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha 

de ser auxiliat per una persona que conegui els senyals de comandament de la grua. 
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· Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de 

treballadors amb els senyals previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes es 

senyalitzaran amb llums vermelles. 

· Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot 

al llarg de la rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques 

de vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es 

col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 

· La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 

· Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol 

inundació que es pugui produir. 

· Quan es prevegi l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es 

determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, 

paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues alternatives. 

· En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de 

gasos i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas 

necessari. 

· Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 

II). 

· Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i 

substituïts per altres en perfecte estat , de manera immediata. 

· Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, 

guants de cuiro i lona (tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i 

botes de cuiro de seguretat. 

· Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

· En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes 

d'aigua, independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a 

realitzar. 

· Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i 

cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell 

causat per treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

· El transport de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la 

càrrega cap a darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada 

d’un home, tot i evitant cops i ensopegades amb altres operaris. 
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· Els bancs de treball es mantindran en òptimes condicions d’ú , evitant que saltin 

estelles durant la realització de les tasques. 

Estació transformadora 

· El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 

seguretat possible. 

· Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les 

cinc regles d'or de la seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors 

que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

- Reconeixement de l'absència de tensió. 

- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 

- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

· S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de 

qualsevol manipulació. 

· En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar 

casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 

· Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar 

l'existència real en la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors 

de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de 

roba de protecció personal. 

· Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels 

elements següents:  

- placa d'identificació de cel·la. 

- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a 

impartir a les víctimes. 

- esquema del centre de transformació. 

- perxa de maniobra. 

- banqueta aïllant. 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 65 

- insuflador per a respiració boca a boca. 

· En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle 

d'advertència de perill. 

· En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els 

treballs auxiliars d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es 

regiran segons la norma de soldadura elèctrica. 

· La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà 

de complir amb la normativa de grues mòbils Tingui's present que en els treballs a 

realitzar a les estacions d'Alta Tensió s’ha de considerar el "Reglament sobre Centrals 

Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de 

novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 

de juliol de 1988). 

En els treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar la legislació vigent 

en aquesta matèria. 

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre 

tipus d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació 

(Estudi de Seguretat i Salut en obres d'Edificació). 

Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 

d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al 

final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 

Retroexcavadora 

Passarel·les 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Camió grua 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

8.2.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

· Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt; 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 

Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal de perill indefinit. 

· Senyal de perill d'obres. 

· Senyal de limitació de velocitat. 

· Senyal de prohibit avançar. 

· Senyal de final de prohibició. 

· Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

· Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

· Senyal d'advertència de risc elèctric. 

· Senyal de prohibit el pas als vianants . 

· Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

· Senyal de protecció obligatòria del cap. 

· Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

· Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

· Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

· Senyal de protecció obligatòria del cos. 

· Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
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· Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

8.2.5. Relació d’equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

· Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

· Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

· Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
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- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Guants de neoprè (treballs d'obra) 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

· Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si escau. 

· Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Granota de treball. 

- Botes aïllants. 

- Protecció d'ulls i cara. 

- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 

- Perxa aïllant. 

· Per als treballs d'obra (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 
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- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes. 

- Protecció de les oïdes. 

- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 

Utilització d'Equips de protecció personal. 

8.3. Xarxa d'abastiment d'aigua i gas 

8.3.1. Definició i descripció. 

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions 

(tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i 

conduccions (tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

· Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al 

dipòsit o estació de tractament. 

· Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de 

consum, i assegura el cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el 

subministrament necessari en un dia de màxim consum. 

· Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, 

etc. que es disposen en l'entramat interior d'una població, es trobin connectades entre 
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si i d'elles es deriven les preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, 

fonts, boques contraincendis, etc.). 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 

· Gaseoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a 

les estacions de regulació i mesura. 

· Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que 

transformen l'alta pressió ( 80 a 72 bar) del gaseoducte a la pressió màxima de consum 

(0,05 bar). 

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 

dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar una 

prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions 

auxiliars; la instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar 

l'equip humà següent: 

· conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i 

compactació). 

· conductors de grues mòbils. 

· obrers. 

· personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 

realització de la instal·lació: 

· Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, 

martell pneumàtic i piconadora pneumàtica manual. 

· Útils: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials 

(horitzontals, verticals i balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

· Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 

· Instal·lació elèctrica provisional. 

· Instal·lació provisional d'aigua. 

· Instal·lacions d'higiene i benestar. 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 71 

8.3.2. Relació de riscos. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 

d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant 

els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 

modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 

l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 

l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 

(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 

Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 

mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 

de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la 

severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

Riscos: 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 
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29.-Malalties causades per agents biològics. 

Observacions: 

(3) Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21) Risc específic causat pels serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de 

soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

8.3.3. Norma de seguretat. 

Posada al punt de l'obra per a realitzar aquesta activitat 

· Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin 

instal·lats els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

Procés 

· En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa 

d'excavació de rases i pous. 

· El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 

seguretat possible. 

· S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb 

baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

· En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 

evitar cops, ferides i erosions. 

· Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, 

guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i 

en cas d'inclemències metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 

· En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas 

de maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues 

automòbils). 
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· Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal 

possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets 

que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

· Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà 

de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

· L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

· Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

- Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que 

quedés creuada. 

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, 

ni deixar-les al terra . 

· S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 

transport. 

· S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

· En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi 

la seva posició d'equilibri. 

· S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos 

de la mateixa manera. 

· Si la càrrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el 

terra i tornar-se a lligar correctament. 

· Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no 

caldrà insistir en això i cal comprovar quina pot haver estat la causa. 

· No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les 

mans quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 

· S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a 

no trobar obstacles. 
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· Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la 

càrrega a poca alçada i a marxa moderada. 

· En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 

· S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva 

posició d'equilibri. 

· S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la 

arran de terra o al seu lloc de col·locació. 

· No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o 

treball. 

· S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 

· S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 

· S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 

· S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la 

càrrega. 

· L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 

· Els treballs de hissat, desplaçament i dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de 

ser auxiliada per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua. 

· Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de 

treballadors amb les senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes es 

senyalitzaran amb llums vermelles. 

· Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot 

el llarg de la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les 

tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment 

es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 

· La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 

· Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol 

inundació que es pugi produir. 

· Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es 

determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el 

desviament, paralizant-se els treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos 

alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball. 
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· Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de 

gases i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas 

necessari. 

· Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 

· Les eines dels instal·ladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i 

· substituïts per altres en perfecte estat , de forma immediata. 

· Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, 

guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

· En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua 

independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a 

realitzar. 

· Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta 

limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a 

treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

· El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la 

càrrega cap a enrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un 

home, per evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris. 

· Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles 

durant les tasques. 

Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs 

d’aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al 

final de la relació de activitats constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

Escales de mà 

Retroexcavadora 

Passarel·les 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Camió grua 

Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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8.3.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

· Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal de perill indefinit. 

· Senyal de perill d'obres. 

· Senyal de limitació de velocitat. 

· Senyal de prohibit avançar. 

· Senyal de final de prohibició. 

· Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

· Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

· Senyal d'advertència de risc elèctric. 

· Senyal de prohibit el pas als vianants . 

· Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

· Senyal de protecció obligatòria del cap. 

· Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

· Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
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· Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

· Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

8.3.5. Relació d’equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

· Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

· Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

· Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
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- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Guants de neoprè (treballs d'obra) 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

· Per als treballs d'obra (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 

- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 

- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
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L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 

Utilització d'Equips de protecció personal. 

9. PAVIMENTS 

9.1. Introducció 

Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats 

mecàniques i/o aspecte. 

Tipus de paviments: 

· asfàltic: revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de distinta 

granulometrIa i tractament asfàltic. 

· formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat 

superficial (remolinat, reglat, etc.). 

· peces rígides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels 

següents materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, 

fusta, etc. Es poden col·locar de diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 

- sobre una base rígida de formigó. 

- sobre una estructura auxiliar. 

· terra i àrids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

Observacions generals: 

Per a la construcció dels paviments es seguirà el següent procediment: 

· Preparació del terreny. 

· Execució de subbases i bases, en cas necessari. 

· Col·locació o execució del propi paviment. 

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 

perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les 

instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i 

electricitat. 
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9.2. Paviments asfàltics 

9.2.1. Definició i descripció. 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i 

tractament que presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments 

del trànsit rodat, tant des del punt de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de 

ser prou impermeable per a impedir que l'aigua penetri i disminueixi la capacitat que porta de 

les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

Els paviments asfàltics estan formats: 

· subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de 

pavimentació sempre a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. 

És una capa granular que col·labora amb la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i 

protegeix als materials de l'esplanada durant la construcció de les obres, millorant la qualitat 

de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat per a resistir càrregues. 

· rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de 

separació calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient 

serveixen de contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les operacions 

d'estès i compactat dels mateixos. 

· base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada 

secció estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant 

en relació als seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 

· paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica 

en fred, o tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla 

asfàltica en calent amb dues capes de rodadura. 

Aquests paviments estan formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, 

capa de base, reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

· conductors de maquinària. 

· obrers i peons. 

· asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 

realització dels paviments: 
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· Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o 

camió asculant, dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup 

electrogen, asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 

· Útils i eines diversos. 

· Connexió provisional d'aigua. 

· Instal·lació elèctrica provisional. 

· Instal·lacions d'higiene i benestar. 

9.2.2. Relació de riscos. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia 

d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant 

els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 

modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 

l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 

l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 

(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 

Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 

mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 

de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la 

severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

Riscos: 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

14.-Exposició a temperatures extremes. 

15.-Contactes tèrmics. 

18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives 
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21.-Incendis. 

23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles 

24.-Accidents de trànsit. 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de formigonat. 

(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 

(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que 

poden aconseguir el punt d'autoignició. 

9.2.3. Normativa de seguretat 

Posada al punt de l'obra per a realitzar aquesta activitat 

· Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja 

estiguin instal·lats els serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

Procés 

· El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i 

paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per 

a realitzar amb la major seguretat possible. 

· S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els 

senyals de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

· A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 

· En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar 

l'entrada i sortida de camions a l'obra, i especialment als casos necessaris del tall del 

trànsit viària. 

· Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció 

obligatòria". 

· El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

· El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un 

comandament (encarregat, capatàs). 

· S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
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· Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre 

la precaució en les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un 

senyalitzador. 

· En cas de estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la 

precaució que aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a 

senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal auxiliar. 

· Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment 

incontrolat d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

· El conductor del camió formigonera, durant l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent 

a les instruccions de l’operari que guiï l’abocament. 

· L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants 

de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

· La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària 

adequats per a evitar la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

· En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la 

precaució d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

· Els operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar 

aquest, per a evitar cremades i dermatitis. 

· Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la 

cremada és extensa s’ha d' cobrir amb gases esterils i portar a l’accidentat a un centre 

assistencial. 

· No s’han d’usar dissolvents per a treure l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure 

partícules dl’asfalt dels ulls. 

· A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una 

farmaciola de primers auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles 

cremades o altres lesiones que es puguin produir durant el treball. 

· En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes 

químics secs o de diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 

· En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 

· A cada moment, els treballadors que realitzii el reg asfàltic han d'usar casc (gorro de 

teixit cenyit), granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta 

(preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i pantalla facial. 
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· A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran 

d'usar, davant del risc de contacte amb l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes 

de seguretat, guants de cuiro. 

· En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible 

presència d’algun servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) 

i s’haurà de tindre present, en cas que no es puguin desviar o suprimir el 

subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries 

· Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels 

riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-

se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures 

adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

· En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte 

elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de 

la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un 

valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent 

(balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns 

pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per 

fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. 

Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es 

desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar 

i proveir del material adequat per aquesta protecció. 
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En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca 

generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament 

es reestableix per un període de temps molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

· No abandonar el lloc de conducció. 

· Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

· Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el 

sentit invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la 

màquina del contacte elèctric. 

· Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta 

necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els 

mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar 

aquesta. 

· En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina 

fins una distància segura. 

· En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha 

de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi 

que es troba sense tensió. 

En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones 

que es troben en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

· No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

· Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

· Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no 

efectuar actes imprudents. 

· Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la 

màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 

elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a 

la víctima. 

Elements auxiliars 
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En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 

d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al 

final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Camió grua 

Estenedora de productes bituminosos 

Màquina d'asfaltar 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

9.2.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

· Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

· Extintor de pols química seca o diòxid de carboni. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal de perill indefinit. 

· Senyal de perill d'obres. 

· Senyal de limitació de velocitat. 

· Senyal de prohibit avançar. 

· Senyal de final de prohibició. 

· Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

· Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

· Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, 

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
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· Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

· Senyal de prohibit el pas als vianants . 

· Senyal de prohibit fumar. 

· Senyal de protecció obligatòria del cap. 

· Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

· Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

· Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

9.2.5. Relació d’equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

· Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

· Per als treballs amb morters i formigons: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de goma de seguretat. 

· Per als treballs de reg asfàltic: 

- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 

- Guants de cuiro. 
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- Granota de treball cenyit i tancat. 

- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 

- Pantalla facial. 

· Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 

Utilització d'Equips de protecció personal. 

10.SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

10.1. Introducció. 

Definició: 

Comprén bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals 

d'informació, circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir 

l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

Tipus de senyalització viària: 

· senyalització horitzontal (marques horitzontals). 

· senyalització vertical. 
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Observacions generals: 

La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua 

mitjançant aire impulsat a través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que 

impulsa la pintura produint una boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la 

pressió la genera un grup compressor; podent-se realitzar: 

· pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 

· pintat amb màquina autopropulsada. 

· La senyalització vertical consisteix en: 

- semàfors. 

- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de 

perill,reglamentació i indicació. 

- senyals d'informació. 

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques 

perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les 

instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i 

electricitat. 

10.2. Senyalització horitzontal 

10.2.1. Definició i descripció. 

Comprèn les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenances 

municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, 

comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, 

etc. Aquestes pintures han de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc 

habitualment), no ser lliscants amb pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 

· passos de vianants. 

· zones d’estacionament. 

· senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprén el disseny dins 

d'un viària dels carrils per a circulació de vehicles. 
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· inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació 

complementària recordant-li l'obligació de complir allò que s'ha ordenat per un senyal 

vertical o en certs casos imposar per si mateixa una determinada prescripció. 

· altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser 

correctament senyalitzats per a evitar confusions, accidents, etc ; en aquest grup 

s'inclouen la senyalització de carrils bici, autobus, etc; la senyalització de parades 

d'autobusos, taxis,etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

· conductors de maquinària. 

· pintors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 

realització dels paviments: 

· Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de 

pintat, compressor pneumàtic, etc. 

· Connexió provisional d'aigua. 

· Instal·lació elèctrica provisional. 

· Instal·lacions d'higiene i benestar. 

10.2.2. Relació de riscos. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia 

d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant 

els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 

modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 

l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 

l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 

(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 

Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
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mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 

de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la 

severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

Riscos: 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

10.-Projecció de fragments o partícules 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles 

Observacions: 

(17, 18 i 21) Risc causat per l'ús de dissolvents. 

10.2.3. Normativa de seguretat 

Posada al punt de l'obra per a realitzar aquesta activitat 

· Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin 

instal·lats els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

Procés 

· El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 

seguretat possible. 

· S'evitarà en la mesura que es pugui el contracte directe de pintures amb la pell, per a 

això es dotarà als treballadors que realitzin aquest treball de peces adequades que els 

protegeixen d'esquitxades i permeten la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla 

facial antiesquitxades o ulleres, granota de treball, guants de neoprè i botes de 

seguretat). 

· L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, 

es portarà a terme des de poca altura per a evitar esquitxades i núvols de pols. 

· Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran 

d’estar dotats d'adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents. 

En aquest adaptador facial anirà adaptat el seu corresponent filtre químic. 

· Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts 

radiants de calor, en especial és totalment prohibit de fumar, tenint previst en les 

proximitats del tall un extintor. 
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· L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de 

fer en recipients tancats allunyant-los de fonts de calor i en particular quan 

s'emmagatzemen recipients que continguin nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un 

volteig periòdic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamació. 

· S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem 

de pintures. 

· No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que continguin 

sulfur de carbó, tetraclorur de carboni, arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de 

benzé o d'alcohol metílic. 

· Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, 

una vegada utilitzats, en recipients metàl·lics amb tapadores hermètiques. 

· Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu 

contingut. 

· El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 

· Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : 

advertència material inflamable, advertència material tòxic, prohibit fumar. 

· Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i 

instruccions del tipus i classe de pintura que empra. 

· S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines 

autopropulsades de pintat. 

· El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, 

granota de treball i botes de seguretat. 

· S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en 

contacte permanent amb el terra per a descarregar l'electricitat estàtica, generada pel 

fregament del pigment de la pintura en sortir per la tovera. 

· Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és 

necessari disposar en la màquina autopropulsada de pintat d'un extintor de pols 

química. 

Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els balls d'aquesta 

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la 

relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
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Pistola per a pintat 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

10.2.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

· Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

· Extintor de pols química seca. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

· Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

· Senyal de prohibit el pas als vianants. 

· Senyal de prohibit fumar. 

· Senyal de protecció obligatòria del cap. 

· Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

· Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

· Senyal de protecció obligatòria del cos. 

· Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

· Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 94 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 

485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 

Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997) 

10.2.5. Relació d’equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

· Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

· Per als treballs amb pintura : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Mascareta amb filtre químic. 

- Pantalla facial, si escau. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 

Utilització d'Equips de protecció personal. 
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10.3. Senyalització vertical 

10.3.1. Definició i descripció. 

Comprén els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de 

circulació i/o ordenanances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització 

horitzontal, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 

· semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a 

l'altura de la línia de parada dels cotxes als passos de vianants ; s'han de dimensionar 

les llums i viseres amb la grandària necessària per a fer-les visibles a qualsevol 

circumstància; els semàfors han d’estar connectats a una presa de terra. 

· senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; 

situant-se en façanes d'edificis o en tancaments de parcel·les i disposades 

perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m d'altura sobre el terra; també es poden col·locar 

pals enclavats a les voreres, als voltants dels rastells o de les alineacions, a fi de no 

crear obstacles amb elles. L'altura mínima de col·locació d'un senyal, segons el codi de 

circulació, és d'1 metre d'altura. 

· senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars, sortides de 

la ciutat, etc.  

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

· obrers. 

· peons. 

· conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 

realització dels paviments: 

· Maquinària: camió grua, etc. 

· Utils i eines diversos. 

· Connexió provisional d'aigua. 

· Instal·lació elèctrica provisional. 

· Instal·lacions d'higiene i benestar 
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10.3.2. Relació de riscos. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 

d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant 

els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 

modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 

l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 

l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 4 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 

(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 

Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 

mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 

de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la 

severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

Riscos: 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

13.-Sobreesforços. 

23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles. 

24.-Accidents de trànsit. 

10.3.3. Normativa de seguretat 

Posada al punt de l'obra per a realitzar aquesta activitat 

· Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin 

instal·lats els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

Procés 

· El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 

seguretat possible. 
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· En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 

evitar cops, ferides i erosions. 

· Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal 

possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets 

que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

· L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo 

de la grua, per a facilitar l'enganxall i desenganxament. 

· Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

- Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la 

que quedés creuada. 

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i 

anella 

- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la 

intempèrie, ni deixar-les al terra . 

· S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 

transport. 

· S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

· En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi 

la seva posició d'equilibri. 

· S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos 

de la mateixa manera. 

· Si la càrrega no es trobés ben lligada o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra 

i s’ha de tornar a lligar bé. 

· Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no 

insistir en això i comprovar quina pot haver estat la causa. 

· No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans 

quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 98 

· S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a 

no trobar obstacles. 

· Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la 

càrrega a poca altura i a marxa moderada. 

· En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 

· S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva 

posició d'equilibri. 

· S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la 

a arran de terra o al seu lloc de col·locació. 

· No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o 

treball. 

· S'ha de procurar no depositar les càrregues a zones de circulació. 

· S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 

· S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra , afluixant una mica els cables. 

· S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de 

la càrrega. 

· Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de columna, etc ha de 

ser auxiliat per una persona que conegui els senyals de comandament de la grua. 

· Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc 

de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro 

de seguretat. 

Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 

d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al 

final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Martell pneumàtic 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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10.3.4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

· Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

· Extintor de pols química seca. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

· Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

· Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

· Senyal de prohibit el pas als vianants. 

· Senyal de prohibit fumar. 

· Senyal de protecció obligatòria del cap. 

· Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

· Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

· Senyal de protecció obligatòria del cos. 

· Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

· Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 

485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 

Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997). 
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10.3.5. Relació d’equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

· Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

· Treballs de transport manual i col·locació : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 

pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 

Utilització d'Equips de protecció personal. 

11.ELEMENTS AUXILIARS 

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 

· No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 

· No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no 

minvar la capacitat dels cables. 

· Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 
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· Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió 

o dúmper. 

· No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui 

absolutament necessari. 

· Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el 

cable quan: 

- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada. 

- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 

- s'observin esquerdes. 

- existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 

- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior 

al 20% del total. 

CARREGADORA 

· S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en 

terrenys i, per a materials durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys 

durs i abrasius per a materials solts. 

· S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. 

· Els materials molt densos precisen cullerots més petits . 

· Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 

· Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 

· Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de 

sobrepassar el límit màxim de pes per a evitar riscos. 

· És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels 

pneumàtics. 

· No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 

· Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable 

col·locar balises de forma visible als límits de la zona d'evolució. 

· No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), 

eliminant aquests amb el braç de la màquina. 
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· Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha 

d'abalisar la zona d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de 

persones ja que la part giratòria de la pala pot xocar amb qualsevol persona que 

estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 

· Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. S’ha d’utilitzar 

l'adequat al treball a realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir 

escrupolosament el procés indicat pel fabricant, guardant els accessoris no utilitzats en 

llocs apropiats i seguint les instruccions. 

· Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o 

elements de bloqueig per a impedir la seva caiguda. 

· No s’ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular 

sempre cap a davant. 

· El maquinista que condueixi la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de 

casc de seguretat, calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 

· En els zones de càrrega s’ha de: 

- evitar el soscavat. 

- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes 

· ceràmiques que avisin de la presència de cables o canalitzacions soterrades. 

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, 

camions i dúmpers. 

- utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin. 

- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

RETROCARREGADORA 

· Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, 

conservació i manteniment de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són 

vàlides per a aquesta màquina depenent de l'equip amb què treballi a cada moment. 

OXITALLADA 

· El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats 

s'efectuarà sobre les següents condicions: 

- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa 

protectora. 
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- No es barrejaran les bombones de gasos diferents. 

- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició 

vertical i lligades. 

· S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de 

manera perllongada. 

· S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

· S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després del seu ús. 

· Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i 

destriant les buides de les que estiguin plenes. 

· El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i 

directa. 

· Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit 

fumar. 

· Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina. 

· S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama. 

· S’ha de vigilar que no hi hagi fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 

· A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer la següent normativa : 

- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major 

seguretat i comoditat. 

- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per 

eliminar possibilitats d'accidents. 

- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de 

soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació 

manual, guants de cuiro, maneguins de cuiro, polaines de cuiro, davantal de 

cuiro i botes de seguretat. 

- No s'han d'inclinar les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 

- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 

- Abans d'encendre l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les 

connexions de les mànegues i aquestes estiguin en perfecte estat . 
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- Abans d'encendre l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les 

vàlvules antirretrocés, per a evitar possibles retrocessos de flama. 

- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió 

a recipient amb aigua. 

- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència perllongada, s’ha de 

tancar el pas de gas i portar el carro a un lloc segur. 

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 

- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 

- No depositar l’encenedor al terra. 

- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 

- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta 

adhesiva. 

- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color 

blau, acetilè color vermell)  

- No s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure; 

per poc que contingui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i 

es formi un compost explosiu. 

- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà 

d'usar mascareta protectora amb filtres químics específics per als productes 

que es van a cremar. 

- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local 

ben ventilat. 

- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es 

realitzarà la feina d'una forma més còmoda, ordenada i per tant segura. 

- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli encenedors o 

bombones. Tampoc s'ha de fumar al magatzem de bombones. 

ESCALES DE MÀ 

· A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar 

acoblats. 

· En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 
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· No han de superar altures superiors a 5 metres. 

· Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu 

centre. 

· Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 

· Han de disposar de dispositius antilliscants a la seva base o ganxos de subjecció al 

capdavant. 

· L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de 

desembarcament. 

· L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 

CAMIONS I DÚMPERS 

· S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 

· Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent 

permís de conducció per al vehicle que condueixen. 

· Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans 

d'iniciar-se el transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

· En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes 

d'accés, s'hauran d'utilitzar topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa 

enrere, a més de tenir accionat el fre d'estacionament. 

· A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les 

ordres dels senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a 

les unitats carregades. 

· S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 

· S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

· S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de 

càrrega. 

· Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de 

què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

· Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, 

efectuant les maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 
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· En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de 

seguretat quan sorti de la cabina. 

· Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop 

de la maquinària, evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 

· Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant: 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera 

protectora. 

- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la 

càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 

- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 

- Sempre que la maquinària es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la 

distància de seguretat. 

- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 

- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes 

pròpies a cada tipus d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

· Després de la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa 

basculant està totalment baixada. 

GRUP COMPRESSOR 

· El grup compressor s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra. 

· L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a 

una distància mai inferior als dos metres de talls i talusos, en prevenció de riscos 

d’esllavissades . 

· El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal 

manera que es garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es 

realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

· El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no sigui possible, 

l'operari haurà d'utilitzar l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 

· Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de 

tancat en prevenció de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de 
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l'exposició del compressor a altes temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un 

ombràcul. 

· S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors 

auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina en tot moment. 

· Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 

metres dels martells, vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 

· Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els 

mecanismes de connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 

· És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

MARTELL PNEUMÀTIC 

· El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, l'operari 

haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 

· S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors 

auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de 

mascaretes i ulleres. 

· Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 

metres dels martells. 

· Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els 

mecanismes de connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 

· És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

· Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 

· S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 

· No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 

· No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

· L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, 

granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, 

mascareta antipols i protectors auditius. 

MOTOBOLQUET 

· Quan es baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant 

frenades brusques. 
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· Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es 

troben en pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

· A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de 

col·locar un tauler que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància 

prudencial a la vorera del desnivell. 

· A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la 

mateixa, i és prohibit el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa. 

· Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d’usar-lo com a transport 

per al personal. 

· La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 

· El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 

· No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys 

humits o al 30% en terrenys secs. 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

· S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en 

terrenys tous, per a materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar 

excavadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts i 

trajectes llargs o de continu desplaçament. 

· S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 

· A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies 

al risc de bolcada, per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, 

assegurant la immobilitat del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen. 

· Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 

30% en terrenys secs però lliscants. 

· No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en 

pendents. 

· És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i 

translació per a evitar sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 

· Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera 

comença a excavar per sota del xassís. 

· La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben mig 

despreses. 
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· En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per 

damunt de la cabina del conductor. 

· Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de quedar dins de la 

cabina si aquesta està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de 

no tenir cabina o que aquesta no estigui protegida contra impactes el conductor 

s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible pèrdua de material i en un 

punt de bona visibilitat perquè pugui actuar de guia. 

· Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 

· Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de 

manteniment per exemple, s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 

· Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb 

l'estrebació de seguretat per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al 

personal que treballa en el fons i/o que puguin arrossegar la màquina. 

· En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 

- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes 

ceràmiques que avisin de la presència de cables o canalitzacions soterrades. 

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, 

camions i/o dúmpers. 

- utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin. 

- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

PLANTA DE FORMIGÓ 

· Abans d'instal·lar la planta de formigó s’ha de preparar el terreny donant-li un cert 

vessament. 

· A la planta de formigó s’ha de procurar de què totes les escales i plataformes d'accés 

tinguin les seves baranes de seguretat. 

· L'accés a la part superior als sitges, per a la revisió de les vàlvules, ha d’estar protegit, 

en tot moment, del risc de caiguda a diferent nivell. 

· Es garantirà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 

· Si el subministrament de formigó fresc al tall es realitza mitjançant camions 

formigonera s’hauran de senyalitzar els camins d'accés i és prohibit la neteja de la 

cisterna del camió a l’interior de l'obra. 
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· Si el subministrament del formigó fresc es realitza mitjançant bombeig s'hauran 

d'ancorar els conductes per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, 

així com netejar els conductes una vegada acabat el procés de formigonat de cada 

jornada. 

· El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, 

obligatòriament, els interruptors diferencials i magnetotèrmics per a garantir la 

protecció contra contactes. 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

· L'equip encarregat del la manipulacióde la bomba de formigó haurà d’estar 

especialitzat en aquest tipus de treball. 

· La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant-se les 

parts susceptibles de moviment. 

· La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris 

alhora, evitant, així caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 

· Abans d'iniciar el formigonat d'una determinada superfície, s'establirà un camí de 

taulers segur, sobre el qual es recolzarà els operaris que realitzin l'abocament amb la 

mànega. 

· El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de 

castellets de formigó (torreta de formigonat). 

· El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, 

serà dirigit per un operari especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions 

internes. 

· Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar 

canonades) enviant masses de morter de dosificació, per a evitar obturació del 

conducte. 

· És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret 

d'arreplegada a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

· En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i 

desmuntarà a continuació la canonada. 

· Els operaris lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a 

elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

· S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol 

reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
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· En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable 

abans de maniobra, aquest braç s'estendran les potes estabilitzadores del camió, per a 

evitar la bolcada. 

SERRA CIRCULAR 

· S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 

· S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat 

per a realitzar el tall. 

· S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, 

mitjançant un resguard, deixant només, una sortida per a la llimadura. 

· S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 

· S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment 

entrescades. 

· En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen 

la forma d’entrescat s’ha de rebutjar el disc. 

· S’ha de complir a cada moment el RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les 

disposicions d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

GRUA MÒBIL 

· Ha de tindre's en compte: 

- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de 

desplegar les potes estabilitzadores. 

- no treballar amb el cable inclinat. 

· S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual 

s'aprova la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells 

d'Elevació i Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 

FORMIGONERES PASTERES 

· S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància 

superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de 

caiguda a diferent nivell. 

· Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a 

protegir de la caiguda d'objectes. 
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· Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un 

cert vessament. 

· La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal 

de perill i un rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A 

PERSONES NO AUTORITZADES“. 

· Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels 

carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

· S'establirà un empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada 

de l'operador de la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix 

nivell per relliscada. 

· Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els 

òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc 

d'atrapament. 

· Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos 

per moviments descontrolats. 

· L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 

· La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar 

connectades a terra. 

· La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

· El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

· Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa 

elèctrica. 

· En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà 

d'efectuar mitjançant la utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 

· Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar 

els conductes per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com 

netejar els conductes una vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada. 

GRUP ELECTROGEN 

· El grup electrogen s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra. 

· El trasllat i la seva ubicació, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als 

dos metres de talls i talusos, en prevenció de riscos de esllavissades  
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· El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal 

manera que garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins d'una caixa de camió es 

realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

· El grup electrogen haurà d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, l'operari 

haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 

· Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 

prevenció de possibles atrapaments o per a evitar l'emissió de soroll. 

· En cas de l'exposició del grup a altes temperatures ambientals s’haurà de col·locar sota 

un ombràcul. 

· S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors 

auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina, en tot moment. 

· S'instal·larà una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador. 

· La connexió de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les 

bobines del generador estiguin connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels 

corrents de defecte. 

· És prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre 

que es connecti s’ha de fer a través d'un quadro amb protecció magnetotèrmic 

(protecció contra curtcircuits i sobreintensitats) i diferencial (protecció de corrents de 

fuita o contacte directe amb parts actives). 

· En cas de grups electrògens de petita potència amb doble aïllament es poden 

connectar al mateix sense la protecció diferencial, causat per la impossibilitat de 

retorn del corrent de defecte. 

· Per a garantir la protecció de contacte elèctric als consums, ha d’estar proveïda, al seu 

torn, de doble aïllament. 

· S’ha de garantir el contacte de la carcassa del grup elèctrogen a la posada a terra. 

· S’ha de procurar la independència total de la presa de terra del grup elèctrogen i el 

corresponent circuit de terra dels consums del circuit de terra definitiu de l'obra. 

· És prohibit d’usar com a presa de terra elements metàl·lics de l'obra (canonades, 

tanques, etc.). 

PICONADORA DE SAFATA 

· S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors 

auditius i ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment. 
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· El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar 

sobreesforços. 

· No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina 

en marxa. 

· No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades. 

· L'operari que manipuli la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de 

seguretat, guants de cuiro i protectors auditius. 

PASSAREL·LES 

· L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

· Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de 

disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 

· El terra de recol·locació de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai serà 

relliscós 

· Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 

· Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 

· Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 

· S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o 

lliscament. 

CAMIÓ GRUA 

· Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immovilizadors a les 

quatre rodes i els gats estabilitzadors. 

· Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 

· Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat. 

· És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió 

en funció de l'extensió braç-grua. 

· El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no 

fos possible, les maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en 

previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 
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· Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de 

circulació no superen el 20% com a norma general (excepte característiques especials 

del camió en concret). 

· És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de 

suport del camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 

· És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres 

de desnivells o talusos. 

· És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 

· És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 

· Les càrregues en suspensió, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 

· És prohibit de romandre persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 

metres. 

· És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 

· El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que 

acrediti la seva formació. 

· S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 

· S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de 

l’obra. 

· No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador. 

· S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 

· No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent 

risc per a la seva integritat física. 

· Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i 

esperar a rebre instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el 

contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de permetre que ningú toqui el camió grua. 

· Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 

· Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència 

necessària per a suportar el pes de la màquina. 

· S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 
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· No s'ha de penjar ningú. 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 

· No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no 

sigui el seu conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

· Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de 

l'esplanadora, estarà dirigida per un especialista en previsó dels riscos per 

inexperiència. 

· Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina 

durant les operacions d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per 

atrapament i atropellament durant les maniobres. 

· Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats 

amb bandes grogues i negres alternatives. 

· Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran 

vorejades de baranes tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per 

passamans de 90 cm. d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a 

permetre una bona neteja. 

· És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en 

prevenció d'accidents. 

· Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es 

col·locaran els següents senyals: 

- Perill substàncies calentes (perill foc). 

- Rètol: No tocar, altes temperatures. 

· S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no 

disposin de protecció solar. 

MÀQUINA D'ASFALTAR 

· Les màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de: 

- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 

- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

· Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar: 

- protegides mitjançant baranes, 
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- equipades amb una escala d'accés. 

· Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa 

metàl·lica corrugada. 

PISTOLA PER A PINTAT 

· Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la 

pistola per a no produir excessiva polvorització. 

· Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a 

alta pressió que no es puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 

· Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu 

funcionament en cas de caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar 

per a poder polvoritzar la pintura. 

· La gafeta de seguretat s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no 

s'utilitzi la pistola. 

· Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi 

d'impedir que es produeixin espurnes causades per l'electricitat estàtica. 

· No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que 

s’hagi tret la pressió del sistema. 

· L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir 

l'accionament accidental de la pistola. 

· S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

· S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i 

Benestar, preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües 

fecals. 

· Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, 

considerant l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir 

les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

· Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 

- · mòduls prefabricats 

- · construïdes en obra. 
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· En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 

- · Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. I 

equipat amb seients i taquilles individuals. 

- · Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 

lavabo per cada 10 treballadors. 

- · Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació 

mínima d'1 dutxa per cada 10 treballadors. 

- · Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la 

seva dotació mínima serà de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per 

cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 

m. i de 2,30 m. d'altura. 

- · Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, 

ventilació, calefacció i il·luminació. 

· Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 

inodor) i mòduls de vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi 

accés directe d'un mòdul a un altre.  

· Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han 

de construir a prop de l'accés, perquè el treballador pugui canviar-se abans 

d'incorporar-se al treball. 

· En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure 

en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, a causa de la 

dinàmica de l'obra, es disposi d'espai a l’interior de l'edifici que s'està construint, 

havent-se de construir les Instal·lacions d'Higiene i benestar amb els paràmetres 

anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també a 

prop de les vies d'accés. 

· Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra 

que hauran de complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització 

segons la temporada. 

· Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i 

inodors. 

MAGATZEM I APARCAMENT 

· S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció 

personal i col·lectiva. 
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· S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i 

d'obra, si l'obra el permet. 

· S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i 

maquinària a l'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària 

s'haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de 

vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb tanques de vianants, 

convenientment senyalitzades mitjançant balises llampegants durant la nit. 

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

· Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 

· S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre 

d'instruccions de la màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 

· Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu estat i possibles 

pèrdues. 

· Ajustant, el seient a les seves necessitats. 

· S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 

· Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 

· Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels 

diversos òrgans de la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la 

màquina. 

Durant el treball 

· És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball 

reglamentària, així com també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges 

per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o comandaments de la màquina. 

· No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el 

seu funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més 

comuns i la seva prevenció. 

· Abans de l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, 

comprovació de la visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 

· L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
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· Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o  

senyalitzador. La presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar 

constantment i en tots els sentits. 

· S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

· S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició 

que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

· En marxa enrere, el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 

· Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 

· No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 

· L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor 

en marxa, o els braços i cullerots alçats. 

· Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components 

retràctils i mòbils de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament 

senyalitzats. 

· Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla 

baixats, i portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia. 

· S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la 

senyalització, prioritats i prohibicions. 

· S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per 

això s'ha de circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui 

possible. 

· No s'ha de circular mai en punt mort. 

· No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 

· En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 

· Quan la màquina està estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per 

aquesta amb finalitat de descans. 

· No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar 

primer per a poder reprendre's el treball. 

En finalitzar la jornada 
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· L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, 

respectant entre vehicle i vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de 

manteniment. 

· L'operador una vegada estacionada la màquina ha de recolzar al terra el casset o fulla. 

· Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte: 

- posar el fre d'estacionament. 

- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 

- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la 

bateria. 

- treure la clau del contacte. 

- bloquejar totes les parts mòbils. 

- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

· L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al 

vehicle. 

· En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal 

funcionament s'ha de redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes 

observats, notificant-lo immediatament al Servei de manteniment i a l'encarregat de 

l'obra. 

Manteniment 

· S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i 

el gel a l'hivern ; el fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres 

funcions. 

· No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina ja que pot produir 

un incendi. 

· Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació 

apropiat i s’ha d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat 

degudament els necessaris calzos i immobilitzacions. 

· Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de 

col·locar tots els dispositius protectors. 
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· En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, 

bloquejar la màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una 

nota, en lloc visible, perquè es llegeixi clarament. 

· S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 

· No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 

· En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, 

utilitzant, a més, ulleres antiprojeccions. 

· Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura 

ambient per a evitar cremades. 

· Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 

· Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants 

impermeables, recordi que aquest líquid és corrosiu. 

· Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, 

aquest oli és inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 

· L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el 

funcionament de la màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així 

com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

· L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels 

companys que treballin a prop de la seva zona d'influència. 

· Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les 

recomanacions de seguretat de cada màquina. 

12.PRESSUPOST 

El pressupost de la Seguretat i Salut per al present projecte d’obra per a la construcció s’ha 

inclòs dins del pressupost del projecte. 

El pressupost d’execució material del present Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la 

quantitat de TRETZE MIL SIS-CENTS VINTI-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS (13.626,28 €). 

13. DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE SEGURETAT I SALUT 

 DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 
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 DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

 DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS 

 DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

 

 

L' Autora del Estudi de Seguretat i Salut 

 

Júlia Gilavert Margalef 

E.T.S. d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona 

Barcelona, maig de 2012 
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1. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 

relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, 

del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives 

adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost 

general de l'obra com un capítol més del mateix. 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta 

execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 

generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i 

salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el 

pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 

convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells 

de protecció continguts en l'estudi. 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un 

estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra 

intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat 

per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres 

autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es 

farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la 

inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
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En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista 

elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen 

i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives 

de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no 

podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas 

de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes 

de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà 

implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 

del RD. 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 

autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 

circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 

l'obra. 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte 

d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.  

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva 

aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 

paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 

facultativa. 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i 

salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat 

pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 

En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o 

òrgans equivalent. 
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El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació 

de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 

subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els 

representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 

salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en 

ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 

facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la 

Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest. 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà 

d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra 

de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure 

el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 

Administracions públiques competents. 

 

Prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i la 

conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes y equips preventius: 

Aspectes generals. 

· � REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 

3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
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· � DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 

486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 

· � REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 

· � PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 

de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 

· � ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 

1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

· � ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 

1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

· � REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 

PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 

· � ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ.O. 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. 

2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

· � ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de 

Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 

· � LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de 

Novembre de 1995. 

· � REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 

B.O.E. 31 de Gener de 1997 

· � SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 

1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

· � DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 

486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

· � DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ 

MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, 

PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 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 B.O.E. 

de 23 d'Abril de 1997. 
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· � FUNCIONAMENT DE LAS 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 B.O.E. de 24 d'Abril de 

1997. 

· � PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB 

L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig 

B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

· � EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de 

Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

· � 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 

B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

· � DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS 

TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 

d'Agost de 1997. 

· � DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 

TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. 

de 7 d'Octubre de 1997. 

· � DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 

1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

· � NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 

Condicions ambientals. 

· � IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 

1.940. 

· � PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL 

SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 

1.989. 

Incendis 

· � NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 

29 d'Octubre de 1.996. 

· � ORDENANCES MUNICIPALS 

Instal·lacions elèctriques. 
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· � REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre 

B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 

· � REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre 

B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 

· � INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

Maquinària. 

· � REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre 

de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 

· � EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS 

· MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 

· � REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 

14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 

1.981. 

· � REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 

B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 

· � I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. 

B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. 

Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

· � I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 

B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

· � I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 

B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

· � I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ 

FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

Equips de protecció individual (EPI) 

· � COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de 

Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 

1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

· � DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 

TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 

1997 
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Senyalitzacions. 

· � DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 

· � SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - 

IC 

Varis. 

· � QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 

· � CONVENIS COL·LECTIUS. 

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 

12/06/1997 

PROTECCIÓ DEL CAP 

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995 

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques relacionades. U.N.E.-E.N. 

169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170: 1993 

PROTECCIÓ DE LES OÏDES 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Orelleres. U.N.E.-E.N. 352-

1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Taps. U.N.E.-E.N. 352-2: 

1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ,precaucions de treball i 

manteniment. U.N.E.-E.N. 458: 1994 

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 



ANNEX 23. ESS-MEMÒRIA                                                                                       Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 8 

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de 

treball d'ús professional U.N.E.-E.N. 344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N. 345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N. 346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N. 347: 1993 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. Dispositiu de descens. U.N.E.-

E.N. 341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes 

lliscants amb línia d'ancoratge rígida. U.N.E.-E.N. 353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes 

lliscants amb línia d'ancoratge flexible. U.N.E.-E.N. 353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements de subjecció U.N.E.-

E.N. 354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Absorbidors de energia. U.N.E.-

E.N. 355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes 

d'alçada. Sistemes de subjecció. U.N.E.-E.N. 358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu anticaigudes 

retràctils. U.N.E.-E.N. 360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos anticaigudes. U.N.E.-

E.N. 361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. U.N.E.-E.N. 362: 

1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes anticaigudes. U.N.E.-

E.N. 363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per 

instruccions d'us i marcat. U.N.E.-E.N. 365: 1993 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
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Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat. U.N.E. 81 233: 

1991 / E.N. 136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions per rosca 

estàndard. U.N.E. 81281-1: 1989 / E.N. 148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca 

central. U.N.E. 81281-2: 1989 / E.N. 148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions roscades de 

M45 x 3. U.N.E. 81281-3: 1992 / E.N. 148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E. 81282 : 

1991 / E.N. 140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E. 81284 : 1992 / E.N. 143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, 

marcat. U.N.E. 81285 : 1992 / E.N. 141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de màscara, 

mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.-E.N. 138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb 

màscara, mascarilla, o U.N.E.-E.N. 139:1995 adaptador facial tipo broquet. Requisits, 

assaigs, marcat. 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules. 

Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.-E.N. 149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir 

dels gasos o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.-E.N. 405:1993 

PROTECCIÓ DE LES MANS 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1: 

Terminologia i requisits de prestacions. U.N.E.-E.N. 374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2: 

Determinació de la resistència a la penetració. U.N.E.-E.N. 374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3: 

Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics. U.N.E.-E.N. 

374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N. 388:1995 
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Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N. 407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N. 420:1995 

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N. 421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N. 60903:1995 

VESTUARI DE PROTECCIÓ 

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N. 340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials 

a l'impacte de petites partícules de metall fos. U.N.E.-E.N. 348:1994 / E.N. 348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de 

prestacions de les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N. 467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: 

requisits generals. U.N.E.-E.N. 470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de 

màquines en moviment. U.N.E.-E.N. 510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la 

propagació limitada de la flama.  

L' Autora del Estudi de Seguretat i Salut 

 

Júlia Gilavert Margalef 

E.T.S. d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona 

Barcelona, maig de 2012 
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Estudi de seguretat i salut del projecte de nova captació i conduccions associades 
per a l’abastament a Tivissa

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:11/02/12 1Data:

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

1 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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 407 i UNE EN 420

2 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

3 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN
347-2 i UNE EN 12568

4 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors5 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 4716 H1485800

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

7 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8128 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

9 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

10 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

11 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 199912 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

13 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458

14 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
PROTECCIONS COL.LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d´acer corrugat de 20 mm de d
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

1 H152KBD1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada    i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

m2 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de
12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d´impacte i amb el desmuntatge inclòs

3 H15141J1

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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

4 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de
12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d´expansió i amb el desmuntatge inclòs

5 H151A1K1

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs6 HBC1B001

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

Euro
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m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

7 H1523221

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs

8 H1532581

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer de 12 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs

9 H1533591

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

2 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Formació en Seguretat i Salut3 H15Z1004

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball4 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament5 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme6 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Estudi de seguretat i salut del projecte de nova captació i conduccions associades 
per a l’abastament a Tivissa

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:11/02/12 4Data:

u Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el
desmuntatge inclòs

1 HG42742B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta2 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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 HX11X090

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

mes 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

5 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

mes 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

6 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge
inclòs

7 HG42422B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta,  col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2QJ02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes 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

9 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs14 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs15 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
SENYALITZACIOCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyal manual  per a senyalista1 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

2 HBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS3 HBB11262

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA4 HBC1GFJ6

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

M SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO A TIERRA CLAVADO Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

5 HBBZ1111

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,51uH1411111 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

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €7,94uH1421110 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

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €8,11uH142AC60 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- 3

(VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €8,26uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €1,38uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1999P- 5
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €1,05uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 6

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €4,69uH1459630 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 407 i UNE EN 420

P- 7

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €2,10uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 8

(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €16,83uH1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

P- 9

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €17,43uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

P- 10

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €21,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 11

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €116,17uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

P- 12

(CENT SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €14,40uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 13
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €15,63uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

P- 14

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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 €11,19m2H15141J1 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i
claus d´impacte i amb el desmuntatge inclòs

P- 15

(ONZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €3,70m2H151A1K1 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i
tacs d´expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 16

(TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €9,61mH1522111 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

P- 17

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €6,28mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €22,74uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d´acer
corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €3,82m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €5,16m2H1533591 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer
de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €13,97hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 22
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €70,33UHBB11261 PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS

P- 23

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €70,33UHBB11262 PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

P- 24

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €18,33uHBB20005 Senyal manual  per a senyalistaP- 25
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €7,67MHBBZ1111 SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO A
TIERRA CLAVADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

P- 26

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €0,88mHBC1B001 Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 27

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €7,79UHBC1GFJ6 CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURAP- 28
(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €1,44mHBC1KJ00 Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada    i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €51,28uHG42422B Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò
i amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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 €124,24uHG42742B Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a
pressiò i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €202,76mesHQU1531A 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- 32

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €141,42mesHQU1A50A 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- 33

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €132,40mesHQU1H53A 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- 34

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €38,44uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fustaP- 35
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €27,37uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 36

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €13,54uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €45,44uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €473,46uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €75,83uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €45,08uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 41

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €1,49uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 42
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €159,06uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta,  col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €96,63uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 44

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €64,02uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 45

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €162,50uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 46
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €26,14uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 47
(VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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 €163,73uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 48
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €68,00uHX11X090 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(SEIXANTA-VUIT EUROS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

P- 1  €6,51

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

 €6,51000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 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  €7,94

B1421110 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

 €7,94000

Altres conceptes 0,00 €

uH142AC60 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- 3  €8,11

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE EN 175

 €8,11000

Altres conceptes 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4  €8,26

B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

 €8,26000

Altres conceptes 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1999P- 5  €1,38

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1999  €1,38000
Altres conceptes 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 6  €1,05

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

 €1,05000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 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 407 i
UNE EN 420

P- 7  €4,69

B1459630 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 407 i
UNE EN 420

 €4,69000

Altres conceptes 0,00 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 8  €2,10

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

 €2,10000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, 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 EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

P- 9  €16,83

B1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, 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 EN346, UNE
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

 €16,83000

Altres conceptes 0,00 €

uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

P- 10  €17,43

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb
puntera metàl.lica

 €17,43000

Altres conceptes 0,00 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 11  €21,52

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

 €21,52000

Altres conceptes 0,00 €

uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

P- 12  €116,17

B1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

 €116,17000

Altres conceptes 0,00 €

uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 13  €14,40

B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €14,40000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

P- 14  €15,63

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

 €15,63000

Altres conceptes 0,00 €

m2H15141J1 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d´impacte
i amb el desmuntatge inclòs

P- 15  €11,19

B0A30B00 Claus d´impacte d´acer  €0,25440
B0DZ4000 Fleix  €0,01500
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B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de D nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,19200

Altres conceptes 10,73 €

m2H151A1K1 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d´expansió
i amb el desmuntatge inclòs

P- 16  €3,70

B0A62F00 Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,41400
B0DZ4000 Fleix  €0,03000
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de D nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,19200

Altres conceptes 3,06 €

mH1522111 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

P- 17  €9,61

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,54340
B0DZUM0K Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,28000

Altres conceptes 8,79 €

mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

P- 18  €6,28

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,54340
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usos  €0,02720
B0DZUM0K Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,19200
B0DZV055 Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos  €0,15600

Altres conceptes 5,36 €

uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8
m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 19  €22,74

B0B27000 Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2  €4,31200
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,50000

Altres conceptes 14,93 €

m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m
d´amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €3,82

B0DZWA03 Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10
usos

 €2,42000

Altres conceptes 1,40 €

m2H1533591 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1 m
d´amplària, de planxa acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €5,16

B0DZWC03 Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10
usos

 €3,76000

Altres conceptes 1,40 €

hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 22  €13,97

Altres conceptes 13,97 €

UHBB11261 PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE DIAMETRE, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS

P- 23  €70,33

BBL12702 PLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA REFLECTORA, PARA 2
USOS

 €56,36000
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Altres conceptes 13,97 €

UHBB11262 PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS

P- 24  €70,33

BBL12702 PLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA REFLECTORA, PARA 2
USOS

 €56,36000

Altres conceptes 13,97 €

uHBB20005 Senyal manual  per a senyalistaP- 25  €18,33

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €18,33000
Altres conceptes 0,00 €

MHBBZ1111 SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM,
COLOCADO A TIERRA CLAVADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

P- 26  €7,67

BBLZ2112 SOPORTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 80X40X2 MM,
PARA BARRERAS DE SEGURIDAD, PARA 2 USOS

 €4,37000

Altres conceptes 3,30 €

mHBC1B001 Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €0,88

BBC1B000 Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats  €0,18000
Altres conceptes 0,70 €

UHBC1GFJ6 CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURAP- 28  €7,79

BBC1GFJ4 CONO DE BALIZAMINETO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE
ALTURA PARA 2 USOS

 €7,51000

Altres conceptes 0,28 €

mHBC1KJ00 Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 29  €1,44

BBC1KJ04 Tanca mòbil 1 m d´alçària, per a 4 usos  €0,60000
Altres conceptes 0,84 €

uHG42422B Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de
0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €51,28

BG424220 Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar amb sensibilitat de
0.3 a

 €41,06000

BGW42000 Part proporcional d´accessoris per a interruptors diferencials  €0,25000
Altres conceptes 9,97 €

uHG42742B Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €124,24

BG427420 Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar amb
sensibilitat de 0.3 a

 €109,36000

BGW42000 Part proporcional d´accessoris per a interruptors diferencials  €0,25000
Altres conceptes 14,63 €

mesHQU1531A 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- 32  €202,76

BQU1531A 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

 €202,76000

Altres conceptes 0,00 €
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mesHQU1A50A 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- 33  €141,42

BQU1A50A 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

 €141,42000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H53A 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- 34  €132,40

BQU1H53A 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

 €132,40000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 35  €38,44

B7J5009A Massilla per a segellats, d´aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,24215

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm  €20,99000
Altres conceptes 16,21 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €27,37

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €23,88000

Altres conceptes 3,49 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37  €13,54

Sense descomposició 13,54 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38  €45,44

Sense descomposició 45,44 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 39  €473,46

BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos  €471,36000
Altres conceptes 2,10 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40  €75,83

Sense descomposició 75,83 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 41  €45,08

Sense descomposició 45,08 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 42  €1,49
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BQU2P000 Penja-robes per a dutxa  €0,79000
Altres conceptes 0,70 €

uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 43  €159,06

BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs  €152,60000
Altres conceptes 6,46 €

uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 44  €96,63

Sense descomposició 96,63 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

P- 45  €64,02

Sense descomposició 64,02 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 46  €162,50

BQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament  €162,50000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 47  €26,14

Sense descomposició 26,14 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 48  €163,73

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €163,73000
Altres conceptes 0,00 €

uHX11X090 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 49  €68,00

Sense descomposició 68,00 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,68h Oficial 1aA0121000

 €13,49H OFICIAL 1A PALETAA0122000

 €16,21h Oficial 1a vidrierA012E000

 €17,23h Oficial 1a electricistaA012H000

 €17,23h Oficial 1a lampistaA012J000

 €14,79h Ajudant electricistaA013H000

 €13,97h ManobreA0140000

 €14,46h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,45h Formigonera de 165 lC1705600

 €28,20H MAQUINA PARA CLAVAR MONTANTES METALICOSC1B0A000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,80m3 AiguaB0111000

 €12,25t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €10,53t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €75,80t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsB0514301

 €12,72cu Claus d´impacte d´acerB0A30B00

 €0,69u Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00

 €0,44kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €0,35m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €2,47m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €6,80cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usosB0D625A0

 €0,15m FleixB0DZ4000

 €0,08u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZUM0K

 €0,13u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic,
per a 20 usos

B0DZV055

 €2,42m2 Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos

B0DZWA03

 €3,76m2 Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos

B0DZWC03

 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

B1411111

 €7,94u 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

B1421110

 €8,11u 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

B142AC60

 €8,26u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458

B1432012

 €1,38u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140 1999

B1445003

 €1,05u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

B1451110
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,69u 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 407 i UNE EN 420

B1459630

 €2,10u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

B145C002

 €16,83u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

B1461164

 €17,43u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

B1462241

 €21,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

B1463253

 €116,17u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

B1473203

 €14,40u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €15,63u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

B1485800

 €0,16m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa,
per a 10 usos

B1511215

 €11,83dm3 Massilla per a segellats, d´aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €18,33u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €0,18m Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats

BBC1B000

 €7,51U CONO DE BALIZAMINETO DE PLASTICO REFLECTOR
DE 50 CM DE ALTURA PARA 2 USOS

BBC1GFJ4

 €1,50m Tanca mòbil 1 m d´alçària, per a 4 usosBBC1KJ04

 €56,36U PLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA
REFLECTORA, PARA 2 USOS

BBL12702
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,37M SOPORTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE
80X40X2 MM, PARA BARRERAS DE SEGURIDAD, PARA
2 USOS

BBLZ2112

 €20,99m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300

 €41,06u Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar
amb sensibilitat de 0.3 a

BG424220

 €109,36u Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal,
tetrapolar amb sensibilitat de 0.3 a

BG427420

 €0,25u Part proporcional d´accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €202,76mes 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

BQU1531A

 €141,42mes 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

BQU1A50A

 €132,40mes 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

BQU1H53A

 €23,88u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €471,36u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos

BQU2D102

 €0,79u Penja-robes per a dutxaBQU2P000

 €152,60u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsBQU2QJ00

 €162,50u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0

 €163,73u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,36m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria cem II/b-s/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,90600/R 14,460001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,90600 15,90600
Maquinària:

0,87000/R 1,450000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,87000 0,87000
Materials:

0,144000,800000,180B0111000 =xAiguam3

7,9625012,250000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

16,3215010,530001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,1600075,800000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacst

Subtotal... 39,58800 39,58800

COST DIRECTE 56,36400

56,36400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,510006,510001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

u

Subtotal... 6,51000 6,51000

COST DIRECTE 6,51000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,94u 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

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,940007,940001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

u

Subtotal... 7,94000 7,94000

COST DIRECTE 7,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,11u 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

H142AC60 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,110008,110001,000B142AC60 =xPantalla 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

u

Subtotal... 8,11000 8,11000

COST DIRECTE 8,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,26u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,260008,260001,000B1432012 =xProtector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458

u

Subtotal... 8,26000 8,26000

COST DIRECTE 8,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140 1999

H1445003 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,380001,380001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140 1999

u

Subtotal... 1,38000 1,38000

COST DIRECTE 1,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,05u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,050001,050001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,05000 1,05000

COST DIRECTE 1,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,69u 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 407 i UNE EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,690004,690001,000B1459630 =xParella 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 407 i UNE EN 420

u

Subtotal... 4,69000 4,69000

COST DIRECTE 4,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,100002,100001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

u

Subtotal... 2,10000 2,10000

COST DIRECTE 2,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,83u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,8300016,830001,000B1461164 =xParella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

u

Subtotal... 16,83000 16,83000



Estudi de seguretat i salut del projecte de nova captació i conduccions associades
per a l'abastament a Tivissa

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 11/02/2012 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 16,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,43u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,4300017,430001,000B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

u

Subtotal... 17,43000 17,43000

COST DIRECTE 17,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,5200021,520001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

u

Subtotal... 21,52000 21,52000

COST DIRECTE 21,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €116,17u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

H1473203 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

116,17000116,170001,000B1473203 =xCinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

u

Subtotal... 116,17000 116,17000

COST DIRECTE 116,17000

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,40u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

H1481131 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,4000014,400001,000B1481131 =xGranota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

u

Subtotal... 14,40000 14,40000

COST DIRECTE 14,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,63u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,6300015,630001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

u

Subtotal... 15,63000 15,63000

COST DIRECTE 15,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,19m2 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus
d´impacte i amb el desmuntatge inclòs

H15141J1 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,83800/R 16,680000,350A0121000 =xOficial 1ah

4,88950/R 13,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,72750 10,72750
Materials:

0,2544012,720000,020B0A30B00 =xClaus d´impacte d´acercu

0,015000,150000,100B0DZ4000 =xFleixm

0,192000,160001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa,
per a 10 usos

m2

Subtotal... 0,46140 0,46140

COST DIRECTE 11,18890

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,18890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,70m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d´expansió i amb el desmuntatge inclòs

H151A1K1 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66800/R 16,680000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,39700/R 13,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,06500 3,06500
Materials:

0,414000,690000,600B0A62F00 =xTac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

0,030000,150000,200B0DZ4000 =xFleixm

0,192000,160001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa,
per a 10 usos

m2

Subtotal... 0,63600 0,63600

COST DIRECTE 3,70100

0,00%DESPESES INDIRECTES
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3,70100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,61m 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

H1522111 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17000/R 16,680000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,49250/R 13,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,66250 7,66250
Materials:

0,543402,470000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,280000,080003,500B0DZUM0K =xTub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,1272856,364000,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria cem II/b-s/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,95068 1,95068

COST DIRECTE 9,61318

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,61318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,28m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m
amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic
telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

H1523221 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91900/R 16,680000,175A0121000 =xOficial 1ah

2,44475/R 13,970000,175A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,36375 5,36375
Materials:

0,543402,470000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,027206,800000,004B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usoscu

0,192000,080002,400B0DZUM0K =xTub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

0,156000,130001,200B0DZV055 =xElement de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic,
per a 20 usos

u

Subtotal... 0,91860 0,91860

COST DIRECTE 6,28235

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,28235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,74u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta
de pi i piquetes de barra d´acer corrugat de 20 mm de d
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el
desmuntatge inclòs

H152KBD1 Rend.: 0,616P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,12338/R 16,680000,300A0121000 =xOficial 1ah

6,80357/R 13,970000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,92695 14,92695
Materials:

4,312000,440009,800B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

3,500000,3500010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

Subtotal... 7,81200 7,81200

COST DIRECTE 22,73895

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,73895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,82m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de
rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

H1532581 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39700/R 13,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,39700 1,39700
Materials:

2,420002,420001,000B0DZWA03 =xPlanxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos

m2

Subtotal... 2,42000 2,42000

COST DIRECTE 3,81700

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,81700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,16m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de
rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer de 12 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

H1533591 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39700/R 13,970000,100A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 1,39700 1,39700
Materials:

3,760003,760001,000B0DZWC03 =xPlanxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos

m2

Subtotal... 3,76000 3,76000

COST DIRECTE 5,15700

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,15700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,97h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,97000/R 13,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,97000 13,97000

COST DIRECTE 13,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,33U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE
DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I
AMB DESMUNTATGE INCLÒS

HBB11261 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,97000/R 13,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,97000 13,97000
Materials:

56,3600056,360001,000BBL12702 =xPLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA
REFLECTORA, PARA 2 USOS

U

Subtotal... 56,36000 56,36000

COST DIRECTE 70,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,33U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS
DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS

HBB11262 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,97000/R 13,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,97000 13,97000



Estudi de seguretat i salut del projecte de nova captació i conduccions associades
per a l'abastament a Tivissa

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 11/02/2012 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

56,3600056,360001,000BBL12702 =xPLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA
REFLECTORA, PARA 2 USOS

U

Subtotal... 56,36000 56,36000

COST DIRECTE 70,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,33u Senyal manual  per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,3300018,330001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal... 18,33000 18,33000

COST DIRECTE 18,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,67M SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO
DE 80X40X2 MM, COLOCADO A TIERRA CLAVADO Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

HBBZ1111 Rend.: 1,050P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89933/R 13,490000,070A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH

1,33048/R 13,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,22981 2,22981
Maquinària:

1,07429/R 28,200000,040C1B0A000 =xMAQUINA PARA CLAVAR MONTANTES METALICOSH

Subtotal... 1,07429 1,07429
Materials:

4,370004,370001,000BBLZ2112 =xSOPORTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE
80X40X2 MM, PARA BARRERAS DE SEGURIDAD, PARA
2 USOS

M

Subtotal... 4,37000 4,37000

COST DIRECTE 7,67410

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,67410COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,88m Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

HBC1B001 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69850/R 13,970000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,69850 0,69850
Materials:

0,180000,180001,000BBC1B000 =xCinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats

m

Subtotal... 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 0,87850

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,87850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,79U CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE
ALTURA

HBC1GFJ6 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27940/R 13,970000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,27940 0,27940
Materials:

7,510007,510001,000BBC1GFJ4 =xCONO DE BALIZAMINETO DE PLASTICO REFLECTOR
DE 50 CM DE ALTURA PARA 2 USOS

U

Subtotal... 7,51000 7,51000

COST DIRECTE 7,78940

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,78940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44m Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83820/R 13,970000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,83820 0,83820
Materials:

0,600001,500000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil 1 m d´alçària, per a 4 usosm

Subtotal... 0,60000 0,60000

COST DIRECTE 1,43820

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,43820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,28u Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar,
amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el
desmuntatge inclòs

HG42422B Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71970/R 17,230000,390A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25380/R 14,790000,220A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,97350 9,97350
Materials:

41,0600041,060001,000BG424220 =xInterruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar
amb sensibilitat de 0.3 a

u

0,250000,250001,000BGW42000 =xPart proporcional d´accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 41,31000 41,31000

COST DIRECTE 51,28350

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,28350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,24u Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el
desmuntatge inclòs

HG42742B Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,37180/R 17,230000,660A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25380/R 14,790000,220A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,62560 14,62560
Materials:

109,36000109,360001,000BG427420 =xInterruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal,
tetrapolar amb sensibilitat de 0.3 a

u

0,250000,250001,000BGW42000 =xPart proporcional d´accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 109,61000 109,61000

COST DIRECTE 124,23560

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,23560COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €202,76mes 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

HQU1531A Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

202,76000202,760001,000BQU1531A =xMòdul 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

mes

Subtotal... 202,76000 202,76000

COST DIRECTE 202,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES

202,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,42mes 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

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

141,42000141,420001,000BQU1A50A =xMòdul 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

mes

Subtotal... 141,42000 141,42000

COST DIRECTE 141,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

141,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €132,40mes 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

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

132,40000132,400001,000BQU1H53A =xMòdul 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

mes

Subtotal... 132,40000 132,40000

COST DIRECTE 132,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,44u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit
sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,21000/R 16,210001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 16,21000 16,21000
Materials:

1,2421511,830000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d´aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

20,9900020,990001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2

Subtotal... 22,23215 22,23215

COST DIRECTE 38,44215

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,44215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,37u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49250/R 13,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,49250 3,49250
Materials:

23,8800023,880001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 23,88000 23,88000

COST DIRECTE 27,37250

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,37250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,54u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 37

 €45,44u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 38

 €473,46u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,09550/R 13,970000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,09550 2,09550
Materials:

471,36000471,360001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos

u

Subtotal... 471,36000 471,36000

COST DIRECTE 473,45550

0,00%DESPESES INDIRECTES

473,45550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,83u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 40

 €45,08u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 41

 €1,49u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69850/R 13,970000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,69850 0,69850
Materials:

0,790000,790001,000BQU2P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,79000 0,79000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1,48850

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,48850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,06u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,46125/R 17,230000,375A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 6,46125 6,46125
Materials:

152,60000152,600001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsu

Subtotal... 152,60000 152,60000

COST DIRECTE 159,06125

0,00%DESPESES INDIRECTES

159,06125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,63u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 44

 €64,02u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l´ordenança general de seguretat i
higiene en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 45

 €162,50u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

162,50000162,500001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentu

Subtotal... 162,50000 162,50000

COST DIRECTE 162,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,14u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 47

 €163,73u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
163,73000163,730001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 163,73000 163,73000

COST DIRECTE 163,73000

0,00%DESPESES INDIRECTES

163,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,00u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X090 Rend.: 1,000P- 49
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OBRA PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERD01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 10)

10,00017,43 174,30

2 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 407 i UNE EN 420 (P - 7)

2,0004,69 9,38

3 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 12)

10,000116,17 1.161,70

4 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
(P - 9)

4,00016,83 67,32

5 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 13)

10,00014,40 144,00

6 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 14)

2,00015,63 31,26

7 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 - 3)

2,0008,11 16,22

8 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)

10,0006,51 65,10

9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 11)

2,00021,52 43,04

10 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)

10,0007,94 79,40

11 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 6)

10,0001,05 10,50

12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 1999 (P - 5)

10,0001,38 13,80

13 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 8)

10,0002,10 21,00

14 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P -
4)

10,0008,26 82,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.919,62

OBRA PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERD01

Euro
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CAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de
pi i piquetes de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades
al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

5,00022,74 113,70

2 HBC1KJ00 m Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

210,0001,44 302,40

3 H15141J1 m2 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a
la xarxa, fixada amb fleix i claus d´impacte i amb el desmuntatge
inclòs (P - 15)

50,00011,19 559,50

4 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 (P - 17)

0,0009,61 0,00

5 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d´expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 16)

50,0003,70 185,00

6 HBC1B001 m Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

350,0000,88 308,00

7 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

350,0006,28 2.198,00

8 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
<=1 m d´amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

50,0003,82 191,00

9 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
<=1 m d´amplària, de planxa acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

75,0005,16 387,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 4.244,60

OBRA PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERD01

CAPÍTOL MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 47) 10,00026,14 261,40

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball (P - 45)

1,00064,02 64,02

3 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 22) 10,00013,97 139,70

4 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 44)

1,00096,63 96,63

5 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
46)

2,000162,50 325,00

6 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 48) 3,000163,73 491,19

Euro



Estudi de seguretat i salut del projecte de nova captació i conduccions associades 
per a l'abastament a Tivissa

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:11/02/12 3Data:

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.377,94

OBRA PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERD01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HG42742B u Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar,
amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

1,000124,24 124,24

2 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 35)

1,00038,44 38,44

3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

1,00045,08 45,08

4 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 (P - 49)

3,00068,00 204,00

5 HQU1531A mes 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 - 32)

7,000202,76 1.419,32

6 HQU1A50A mes 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 - 33)

7,000141,42 989,94

7 HG42422B u Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar, amb
sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge inclòs
(P - 30)

4,00051,28 205,12

8 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

1,000159,06 159,06

9 HQU1H53A mes 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 - 34)

7,000132,40 926,80

10 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

10,00027,37 273,70

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 42)

10,0001,49 14,90

12 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

1,000473,46 473,46

13 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

3,00013,54 40,62

14 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)

1,00045,44 45,44

15 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

1,00075,83 75,83

CAPÍTOLTOTAL 01.04 5.035,95

Euro
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OBRA PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERD01

CAPÍTOL SENYALITZACIO05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB20005 u Senyal manual  per a senyalista (P - 25) 4,00018,33 73,32

2 HBB11261 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE DIAMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)

4,00070,33 281,32

3 HBB11262 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 24)

7,00070,33 492,31

4 HBC1GFJ6 U CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA (P -
28)

15,0007,79 116,85

5 HBBZ1111 M SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE
80X40X2 MM, COLOCADO A TIERRA CLAVADO Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDO (P - 26)

11,0007,67 84,37

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.048,17

Euro
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:11/02/12 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.919,62
Capítol 01.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES 4.244,60
Capítol 01.03 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 1.377,94
Capítol 01.04 EQUIPAMENTS 5.035,95
Capítol 01.05 SENYALITZACIO 1.048,17

01 Pressupost  SS EST BELLVER CERDObra 13.626,28

13.626,28

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost SS EST BELLVER CERD 13.626,28
13.626,28

Euro



 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Últim	  full	  (ESS)	  
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ESTUDI SEGURETAT I SALUT 1Pag.

13.626,28PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

Subtotal 13.626,28

0,00

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ESS 13.626,28€

Aquest pressupost d'execució material de l'estudi de seguretat i salut puja a la quantitat de:

( TRETZE MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS )
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