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1. SITUACIÓ ACTUAL  

Actualment a la planta potabilitzadora de Manresa l’aigua un cop filtrada i 

convenientment tractada s’emmagatzema en dos dipòsits de 8000m3 cada u. Els 

dipòsits que prenen el nom de 1 i 3 estan intercomunicats entre ells per una canonada 

de formigó de 700mm de diàmetre interior. El circuit hidràulic és el següent: l’aigua 

filtrada s’emmagatzema en primera instància al dipòsit de filtres. El dipòsit de filtres és 

un receptacle de poca capacitat necessari per emmagatzemar aigua que s’utilitzarà 

per el rentat de filtres, per equilibrar els cabals d’aigua filtrada i facilitar el bombament 

en cas de necessitar-lo. L’aigua provinent dels filtres es condueix mitjançant tres 

canonades iguals i paral·leles cap al dipòsit 1. Normalment l’aigua entra al dipòsit 1 per 

gravetat, però per gravetat només es pot omplir la meitat de la capacitat de cada 

dipòsit. Si la planta s’ha de parar de forma programada per algun motiu, els dipòsits 

s’acabaran d’omplir mitjançant unes bombes situades al inici de les canonades d’unió 

del dipòsit de filtres amb el dipòsit 1, per tal de disposar de més aigua per el consum. 

L’aigua provinent del dipòsit 1 surt per una canonada de formigó armat de 700mm que 

es bifurca; un ramal va cap a aigües baixes de Manresa i l’altre cap al dipòsit 3. El 

dipòsit 3 actua com a dipòsit de cua, hi ha una sola canonada destinada a l’entrada i 

sortida d’aigua depenent del nivell del dipòsit 1 i del consum d’aigua de la població.  

L’aigua provinent dels dipòsits abasteix la població mitjançant tres ramals principals: 

Manresa baixa, Manresa alta i Sant Joan de Vilatorrada.  

La xarxa de Manresa baixa s’abasteix per gravetat, de la planta en surten dues 

canonades de fosa de 500 i 600mm. La canonada de 600mm surt del costat oriental 

de la planta majoritàriament amb aigua provinent del dipòsit 1. La canonada de 500mm 

surt del costat occidental, com a prolongació de la canonada que surt del dipòsit 3. La 

canonada de 600mm es bifurca en dos una de 500mm i una de 600mm, les dues 

canonades de 500mm es tornen a unir abans de sortir de la planta. 

La xarxa de Manresa alta s’abasteix en primera instància de l’aigua emmagatzemada 

als dipòsits d’aigua elevada. L’aigua arriba a aquests dipòsits provinent de la planta 

mitjançant impulsió. Una canonada de fibrociment de 600mm abasteix les tres bombes 

encarregades d’impulsar l’aigua cap als dipòsits de muntanya. La canonada de 600mm 

transcorre paral·lelament a la de 700mm i està unida a aquesta en els seus dos 

extrems. 
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L’abastament de Sant Joan de Vilatorrada es realitza mitjançant una canonada de fosa 

de 300mm. La canonada de 300mm transcorre de forma paral·lela a les canonades de 

600mm i 700mm, unida als seus dos extrems a aquestes. 

Per tant, l’aigua provinent dels dipòsits 1 i 3 es distribueix a la xarxa mitjançant tres 

canonades, una de 700mm, una de 600mm i una de 300mm, unides pels seus 

extrems.  

 

2. PROBLEMÀTICA ACTUAL 

El dipòsit 3 disposa d’una canonada que fa les funcions d’entrada i sortida d’aigua. Per 

tant, l’aigua queda molt estancada, no es renova i el temps de permanència és molt 

elevat. L’aigua un cop realitzada la postcloració ha de romandre per normativa entre 

30 minuts i un màxim de 48 hores a la planta abans de ser distribuïda a la població, un 

augment del temps de permanència a la planta disminueix l’efecte del clor i propicia la 

formació de THM no desitjats.  

A més, l’aigua de sortida del dipòsit de filtres es condueix únicament cap al dipòsit 1 

mitjançant tres canalitzacions en paral·lel. L’aigua de sortida del dipòsit 1 es distribueix 

cap al dipòsit 3 i a la xarxa de distribució. Degut a que el dipòsit 3 només està 

connectat amb la sortida de filtres a través del dipòsit 1, aquest no pot funcionar de 

forma independent. Per tant, tallar l’entrada d’aigua al dipòsit 1 significaria tallar també 

l’entrada d’aigua al dipòsit 3 i a la xarxa de distribució deixant la població sense aigua 

potable. Per tant, el dipòsit 1 no es pot buidar ni netejat, no es coneix en quin estat de 

es troba actualment aquest dipòsit, però es pensa que després d’anys sense ser 

netejat una quantitat important de matèria s’ha anat acumulant al fons del dipòsit i es 

creu pot propiciar entre d’altres problemes l’augment de THM perjudicials per la salut. 

Els THM són el principal problema de qualitat de la planta de tractament de Dipòsits 

Nous. 
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3. OBJECTE DE L’ESTUDI 

L’objecte de l’estudi és millorar la circulació de l’aigua tractada i per tant la seva 

qualitat, mitjançant el by pass d’aigua de filtres al dipòsit 3 directament i donant-li a 

aquest una canonada d’entrada i una de sortida per tal de disminuir l’estancament 

d’una part important de l’aigua tractada.   

 

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

4.1. DEFINICIÓ DE LES ALTERNATIVES SEGONS RECORREGUT 

Per tal d’unir l’aigua filtrada amb el dipòsit 3 es pot procedir de varies maneres, 

utilitzant camins i canonades diferents, a continuació es proposen alternatives per els 

diferents trams de canonada. 

 

TRAM A: sortida de filtres 

Els filtres estan situats a la part superior de l’edifici que pren el seu nom. Aquest edifici 

disposa de varis nivells, en el nivell superior es troba l’aigua decantada que entrarà als 

filtres de sorra, el següent nivell es troba l’aigua filtrada i per sota seu l’aigua provinent 

del rentat dels filtres. 

L’edifici de filtres limita per la part més oriental i sud a carrers interiors de la planta, la 

part més occidental té una paret contigua amb l’edifici destinat actualment al clor gas; 

al nord limita amb l’edifici de telecontrol i posteriorment amb els Pulsators. El dipòsit de 

filtres i les bombes destinades a la neteja de filtres es troben a sota de l’edifici de 

telecontrol. 

 

 

 



Annex 9.  Millora de la circulació de l’aigua a l’ETAP de Manresa   

6 

ALTERNATIVA A.1. 

L’alternativa A.1. contempla desviar l’aigua del dipòsit de filtres per la cara est de 

l’edifici de filtres que dona al carrer interior. L’aigua de sortida de cada filtre es desvia 

en una canalització que desemboca al dipòsit de filtres.  

La canalització transcorrerà per la cara est de l’edifici i rodejarà aquest per la part sud. 

A continuació passarà per davant dels edificis de clor gas i antiga casa del guarda fins 

a arribar a l’actual espai destinat al pas de canonades. 

 

ALTERNATIVA A.2. 

L’alternativa A.2. valora prendre l’aigua provinent del dipòsit de filtres en el punt on 

actualment hi ha les tres canalitzacions que van de la sortida del dipòsit de filtres al 

dipòsit 1.  

La galeria de desaigua de filtres es troba al mateix nivell que les canalitzacions i 

disposa d’espai suficient per tal de poder conduir una canonada per el seu interior. La 

galeria de desaigua arriba en línia recta fins al carrer on es desvia cap a la xarxa de 

clavegueram.  

Es proposen dues alternatives diferenciades: l’alternativa A.2.1 i l’alternativa A.2.2: 

 

ALTERNATIVA A.2.1. 

L’alternativa A.2.1. valora utilitzar la galeria de desaigua de filtres que es troba a nivell 

de terra per passar la nova canalització fins a arribar al carrer i posteriorment rodejar la 

caseta de clor gas i la del guarda per la façana sud d’aquetes. 

 

ALTERNATIVA A.2.2.  

L’alternativa A.2.2. contempla la utilització de la galeria de desaigua de filtres que es 

troba a nivell de terra per passar la nova canalització fins a trobar la caseta de clor 
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gas. La caseta de clor gas limita paret amb paret amb la galeria de desaigua. A 

l’alçada de la caseta de clor gas foradar la paret i fer passar la canonada per el seu 

interior, procedir de la mateixa manera amb la caseta del guarda fins a tornar a sortir a 

cel obert. 

 

 

Figura 1. Edifici de filtres per la cara est 
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Figura 2. Caseta del guarda i edifici de clor gas 

 

TRAM B:  tram central 

El tram central de la canalització de filtres al dipòsit 3 transcorre per l’espai de terreny 

destinat al pas de nombroses canalitzacions de forma paral·lela. Aquestes 

canalitzacions es poden veure a la figura 3. Les canalitzacions es troben limitades a 

banda i banda per murs de formigó, essent molt difícil l’augment de la superfície de la 

fosa. Per tant, una nova canalització hauria de transcórrer paral·lelament a les 

anteriors en una situació més elevada fixada al mur de contenció de terres que es 

troba contigu a la canonada de 700mm. D’altra banda, una nova canalització ha de 

salvar els túnels per on transcorren les canalitzacions de sortida dels dos dipòsits i del 

decantador. Les dues alternatives proposades es comenten a continuació. 

 

 

Figura 3. D’esquerra a dreta: canonada de 700mm que uneix 

dipòsit 1 i 3, canonada de 300mm que transporta aigua cap a 

Sant Joan de Vilatorrada, rasa per el buidat dels dipòsits i 

recollida d’aigua de la pluja, i canonada de 500mm que 

abasteix les bombes per la xarxa d’aigua elevada. 
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ALTERNATIVA B.1 

L’alternativa B.1. proposa utilitzar una de les tres canonades existents que transcorren 

de forma paral·lela com a part de la unió de filtres amb dipòsit 3. Les tres canonades 

són les següents: canonada de 700mm que uneix dipòsit 1 i 3, canonada de 300mm 

que transporta aigua cap a Sant Joan de Vilatorrada i canonada de 500mm que 

abasteix les bombes per la xarxa d’aigua elevada.  

La unió de la nova canonada provinent del tram A amb una de les canonades existents 

es realitzaria a l’extrem est d’aquesta. Al final de la canonada, extrem oest, 

s’empalmaria una altra canonada que serviria per conduir l’aigua fins a l’interior del 

dipòsit. D’aquesta manera el dipòsit 3 disposaria d’una canonada d’entrada i una de 

sortida d’aigua. 

 

ALTERNATIVA B.2. 

L’alternativa B.2. a diferència de l’alternativa B.1 estudia la implantació d’una nova 

canonada paral·lela a les existents. La canonada provinent del tram A  continuaria de 

forma homogènia al tram B. Transcorreria de forma paral·lela a les existents en una 

situació més alta fixada al mur. El mur té la suficient resistència per aguantar el pes 

d’una canonada d’aquest tipus. 
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Figura 4. Extrem est de la canonada de  700mm. 

 

 

Figura 5. Fosa destinada al pas de canalitzacions vist d’est a 

oest. 

 

TRAM C: entrada al dipòsit 3 

A l’extrem oest de la canalització destinada a la conducció de l’aigua filtrada 

directament al dipòsit 3 començarà el tram de canalització d’entrada a aquest. 

Actualment el dipòsit 3 només disposa d’una canalització que té les funcions d’entrada 

i sortida d’aigua de forma alternativa. Per tant, una nova canalització d’entrada d’aigua 

suposarà un nou punt per on accedir a l’interior del dipòsit. Depenent de la situació i 

configuració d’aquesta nova entrada d’aigua es propiciarà una millor o menor circulació 

de l’aigua emmagatzemada i per tant, en dependrà la qualitat.  

Per tal d’unir la canonada provinent del tram A amb el dipòsit 3 es valoren dues 

alternatives depenent del punt d’unió amb el dipòsit. 
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ALTERNATIVA C.1.  

L’alternativa C.1. valora l’entrada d’aigua al dipòsit 3 mitjançant una canonada que 

transcorrerà de forma paral·lela a la que hi ha actualment. La canonada actual 

realitzarà la funció de sortida d’aigua tractada cap a la xarxa de distribució.  

Per tant, la canonada provinent del tram B es desviarà i passarà a través del túnel de 

conducció cap al dipòsit 3. La canonada es situarà per sobre de la canonada actual. 

Degut a que l’entrada d’aigua i la sortida quedarien molt juntes i per tant no es 

milloraria la circulació d’aigua emmagatzemada, es proposa allargar la canonada a 

l’interior del dipòsit. Un allargament de la canonada allunyaria el punt d’entrada i 

sortida millorant la circulació de l’aigua. 

 

ALTERNATIVA C.2. 

L’alternativa C.2. valora allargar la canonada corresponent al tram C i rodejar el dipòsit 

3 per tal de fer una entrada d’aigua per la oposada a la sortida. Al final de la canonada 

corresponent al tram B s’uniria la canonada corresponent al tram C que en tot el seu 

recorregut es trobaria sota terra degut a la configuració natural de la planta de Dipòsits 

Nous. La planta està organitzada en dos nivells principals. El nivell inferior és on es 

troba el pàrquing, les canalitzacions, la casa del guarda, la caseta de clor gas i la 

planta baixa de l’edifici de filtres. Al nivell superior és on es troben els decantadors, els 

filtres i els dipòsits. L’alternativa C.2. recull el inici de la canonada del tram C al nivell 

inferior i el final es trobaria a la part corresponent al nivell superior. Per tant, el total de 

la canalització haurà de transcórrer per sota terra ja que sinó s’hauria de disposar de 

bombes per la impulsió d’aigua.  
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Figura 6. Túnel i canonada actual d’entrada i sortida d’aigua al 

dipòsit 3. 

 

4.2. DEFINICIÓ DE LES ALTERNATIVES SEGONS DIÀMETRE 

El by pass d’aigua del dipòsit de filtres al dipòsit 3 es pot portar a terme mitjançant 

canonades de diàmetres diversos, depenent de les necessitats i de la funció que es 

vulgui donar a aquesta. Primer s’han de conèixer les característiques de les 

instal·lacions actuals i posteriorment valorar diferents alternatives.  

Els filtres de sorra actuals van ser dissenyats per una cabal de 1.200m3/h equivalent a 

28.000m3/dia, segons literatura. L’aigua filtrada és emmagatzemada en primera 

instància al dipòsit de filtres i posteriorment conduïda mitjançant tres canonades al 
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dipòsit 1. Les tres canonades de connexió dels filtres amb el dipòsit 1 són de 

fibrociment de 350mm de diàmetre.  

Per tal de conèixer el cabal aproximat per el qual van ser dissenyades les canonades 

de sortida de filtres s’estimarà una velocitat del flux entre 1m/s i 1,4 m/s. La taula que 

es mostra a continuació recull els valors obtinguts. 

Taula 1. Estudi del cabal de canonades de 350mm.  

Velocitat diàmetre cabal per canonada nº de canonades cabal total 
m/s mm m3/dia   m3/dia 

1 350 8313 3 24938
1,2 350 9975 3 29926
1,4 350 11638 3 34913

 

Segons la taula 1, cada canonada de 350mm pot assumir un cabal entre 8.300 m3/dia i 

11.600m3/dia, per tant les tres canonades situades de forma paral·lela poden 

subministrar un cabal entre 25.000 i 35.000m3/dia.  

A continuació es buscarà l’equivalència de cabal entre tres canonades de 350 i una 

sola de diàmetre superior. La taula que es mostra a continuació recull el resultat de 

l’estudi realitzat en canonades de diferent diàmetre per una velocitat mitja de 1,2m/s. 

Taula 2. Estudi del diàmetre 

Velocitat Diàmetre Cabal màxim 
m/s mm m3/dia 
1,2 500 20358 
1,2 550 24633 
1,2 600 29315 
1,2 650 34404 

 

La taula 2 recull els diferents cabals corresponents a canonades de 500, 550, 600 i 

650mm de diàmetre per una velocitat del fluid de 1,2m/s. La canonada de 500mm pot 

assolir un cabal màxim 20.300m3/dia, la de 550mm de 24.600m3/dia, la de 600mm de 

29.300m3/dia i la de 650mm de 34.400m3/dia. La canonada que més s’ajusta a tres 

canonades de 350mm és la de 600mm. 
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A continuació es presentaran dues alternatives segons el diàmetre de la canonada. 

 

ALTERNATIVA 1 

L’alternativa 1 consisteix en utilitzar una canonada de diàmetre 350mm. Una canonada 

d’aquestes característiques abarateix el cost de canonada per metre lineal i del seus 

accessoris respecte d’altres canonades de diàmetres superiors, en facilita el transport i 

el muntatge. Per el contrari limita notablement el cabal que pot passar per el seu 

interior.   

 

ALTERNATIVA 2 

L’alternativa 2 per el contrari valora la utilització d’una canonada de 600mm de 

diàmetre. Òbviament aquesta canonada permetria el funcionament dels dos dipòsits 

per igual però n’augmentaria el cost d’instal·lació. Aquesta alternativa permetria parar 

el dipòsit 1 per la seva neteja ja que fa més de 25 anys que ningú recorda que s’hagi 

realitzat. 

 

4.3. DEFINICIÓ DE LES ALTERNATIVES SEGONS MATERIAL DE LA 

CANONADA 

La canonada d’estudi pot estar constituïda per varis materials. Els materials més 

emprats són: el formigó, el material plàstic (polietilè, fibra,...), l’acer i la fosa. A 

continuació es procedirà a definir les característiques de cada material per tal d’escollir 

la millor opció per el by-pass d’aigua del dipòsit de filtres al dipòsit 3. 

Les canonades de formigó, tot i ser molt adequades i emprades per aigua residual, per 

aigua potable, presenta problemes d’estanqueïtat i possibilitat de pèrdues importants 

en el seu transport. Les canonades de formigó, per la seva constitució són resulten ser 

pesades 
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Les canonades de material plàstic són molt emprades, sobretot les de polietilè, per 

diàmetres petits i sempre en rasa, ja que aquest tipus de material presenta desgast per 

la incidència del sol. Per tant, resulta ser poc adequat per l’exterior. Es considera un 

temps d’amortització de 30 anys. 

Les canonades d’acer presenten problemes de rovell i amb el temps perden les seves 

capacitats i fins i tot es poden arribar a foradar si no es prenen les mesures 

necessàries per prevenir-ho. 

Les canonades de fosa són molt emprades per grans diàmetres ja que a diferència de 

les de acer no s’escrostonen, són tubs autoportants que conserven la seva rigidesa 

quan no estan recolzades en tot el seu recorregut. Es considera un temps 

d’amortització de 50 anys. 

Per tant, per poder transportar aigua de filtres al dipòsit 3 s’ha d’adoptar una canonada 

adequada per el diàmetre de disseny, adequada per el seu pas per l’interior de rases i 

també per ser sospesa en altura. 

 

4.4. VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Cada alternativa proposada disposa dels seus pros i contres. A continuació es 

detallarà i s’estudiarà la millor solució a adoptar tram per tram i en funció del diàmetre 

de la canonada, tenint en compte diferents aspectes rellevants. 

 

TRAM A: sortida de filtres 

Pel que fa la sortida de filtres l’alternativa A.1., la captació de l’aigua filtrada al dipòsit 

de filtres per la part est, presenta certs avantatges a tenir en compte com la facilitat del 

desviament de l’aigua. Actualment l’aigua de sortida de cada filtre passa a una 

canalització de forma rectangular que la condueix al dipòsit de filtres. La intercepció de 

l’aigua filtrada en la paret est de l’edifici permet captar l’aigua de filtrada a través d’una 

forat a la paret del dipòsit.  
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Aquesta actuació presentaria també certs inconvenients com: la impossibilitat de 

bombament de l’aigua per tal d’omplir el dipòsit 3 però, d’altra banda, presenta una 

certa senzillesa en l’execució.  

En cas de necessitar parar la planta de tractament durant unes hores, actualment, es 

pot utilitzar el sistema de bombament instal·lat a la sortida del dipòsit de filtres per tal 

de omplir totalment els dipòsits 1 i 3 i així augmentar la reserva. Per gravetat els 

dipòsits només es poden omplir 4m. Si només queda connectat el dipòsit 1 al sistema 

de bombament, el dipòsit 3 no es podria omplir totalment en cas de necessitat. Aquest 

problema es podria solucionar conservant una de les canalitzacions existents i 

mitjançant unes vàlvules utilitzar-la com by pass entre els dos dipòsits realitzant la 

mateixa funció que té actualment la canonada de 700mm.   

D’altra banda, l’alternativa A.2. també presenta certs avantatges i inconvenients. Així 

doncs, el desviament d’una de les canalització de les tres que actualment porten aigua 

del dipòsit de filtres al dipòsit 1 solucionaria el problema de bombament en cas de 

parada de la planta i de cabal desigual degut al millor amortiment del flux que 

assegura el dipòsit de filtres que plantejava l’alternativa A.1. Però l’alternativa A.2. 

també presenta grans inconvenients com seria la necessitat de parar totalment la 

planta i deixar-la sense reserva o de tallar la canonada de fibrociment actual per 

empalmar-hi la nova o interceptar la paret del dipòsit de filtres per deixat pas per una 

canonada de diàmetre superior. Les tres canonades d’entrada d’aigua al dipòsit 1 són 

de fibrociment i no disposen de cap vàlvula. Així doncs, per tallar una d’aquetes 

canalitzacions s’hauria de buidar totalment el dipòsit 1, acció que no s’ha portat a 

terme almenys en els últims 25 anys. Aquesta acció comportaria deixar la planta sense 

reserva d’aigua i proveir la població d’aigua procedent dels dipòsits repartits al llarg de 

la xarxa i el de Bufalvent que pot retorna aigua a la planta per la conseqüent repartició. 

Per tant, el tall i la instal·lació d’una vàlvula a una de les tres canalitzacions hauria de 

ser una acció ràpida per tal de no deixar a 95.000 habitants sense aigua potable. A 

més, tallar una canalització d’aquestes característiques pot comportar l’esberlament 

d’aquesta i un gran problema pel que fa la seva substitució. 

D’altra banda, les alternatives difereixen en la llargada de la canalització necessària i 

en les característiques de pas d’aquesta. 
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Així doncs, la canonada que contempla l’alternativa A.1., en el seu recorregut aniria 

bàsicament per sota terra. Transcorreria en gran part a través d’una rasa feta en 

l’asfalt del carrer interior a la ETAP. En canvi,  l’alternativa A.2. transcorreria a través 

de la galeria de desaigua, estalviant metres d’excavació, però complicant la instal·lació 

de la canonada. L’alternativa A.2.1. també aniria soterrada per el seu pas per el carrer 

com la A.1. Però la alternativa A.2.2. travessaria les parets de delimitació de l’edifici de 

filtres amb el de clor gas i del de clor gas amb el del antiga caseta del guarda. Aquesta 

alternativa presenta l’avantatge d’estalvi de metres de canonada i de no haver de 

realitzar excavació tal qual entesa, però l’inconvenient i dificultat d’haver de valorar i 

foradar les parets.  

 

TRAM B:  tram central 

El tram central de la canalització valora bàsicament la instal·lació d’una nova 

canalització o l’aprofitament d’una existent. Aquest apartat s’haurà de valorar en 

termes econòmics ja que la dificultat de instal·lació entre alternatives és semblant. 

D’una banda, l’alternativa B.1. permeten estalviar material utilitzant les canonada 

existents, però per contra, s’haurien d’instal·lar noves vàlvules i altres accessoris per 

fer possible la connexió. El preu dels accessoris necessaris és molt elevat, per 

exemple, una vàlvula de papallona per la canonada de 600 costaria 4.800 euros, una 

brida una 1.100 euros, etc. En el cas de la canonada de 700mm els preus encara són 

més elevats, una vàlvula de papallona ja costa al voltant de 5.300 euros, sense contar 

les actuacions de tall de la canonada i dificultat de unió dels accessoris en canonades 

de gran diàmetre que podrien elevar el cost d’una unió al voltant de 8000 euros. A 

més, cal sumant-li un factor important a tenir en compte i és que les canonades tenen 

al voltant de 40 anys.  

En el cas d’utilitzar la canonada de 700mm de formigó amb camisa d’acer el problema 

de la manipulació, instal·lació de les vàlvules necessàries i conseqüent unió amb la 

canonada del tram A pot ser molt complicat. 

En el cas d’utilitzar la canonada de 300mm de fosa les connexions i manipulació 

d’aquesta serien molt més senzilles, però aquest diàmetre no seria suficient per assolir 

el cabal mínim necessari a l’hora d’omplir el dipòsit 3. 
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En el cas d’utilitzar la canonada de 600mm de fibrociment el problema principal que es 

planteja és la interferència amb el sistema de bombament. 

En conseqüència, la utilització d’una canonada existent es desestima i s’opta per la 

construcció d’una nova canonada.    

 

TRAM C: entrada al dipòsit 3 

L’alternativa C.1. té bàsicament avantatges respecte de l’alternativa C.2. L’alternativa 

C.1., soluciona l’entrada d’aigua del dipòsit 3 mitjançant una canonada que transcorre 

per sobre de la actual, precisa de poca longitud de canonada, disposa d’un túnel ja 

construït per aquest ús i si s’allarga la canalització a l’interior del dipòsit 3 té 

l’avantatge de millorar la circulació de l’aigua i d’evitar en certa mesura camins 

preferencials. Però també presenta un inconvenient i és la dificultat de la instal·lació de 

la nova canalització a fins d’un espai reduït com és el túnel, on no hi pot entrar cap 

tipus de maquinària. 

D’altra banda, l’alternativa C.2. té certs avantatges com permetre l’entrada d’aigua al 

dipòsit 3 per la part nord-oest i el buidat per la part sud-est augmentant la circulació 

d’aigua, per tant propiciant un temps de permanència al dipòsit més homogeni. Per 

contra aquesta alternativa suposa una gran llargada de canonada i sobretot una 

excavació important. Augmentant notablement el preu de la inversió respecte 

l’alternativa C.1. 

 

Diàmetre de la canonada 

La canonada a situar serà un punt clau per el bon funcionament de les instal·lacions, i 

per tant, no és valoraran solament aspectes econòmics. 

L’alternativa 1 que consisteix en utilitzar una canonada de diàmetre 350mm, permetria 

la utilització d’una de les tres canalitzacions que actualment van al dipòsit 1, d’aquesta 

manera es podria utilitzar el sistema de bombament actual en cas de necessitat  però 

els dos dipòsits anirien sempre descompassats, el dipòsit 1 rebria el doble d’aigua que 

el dipòsit 3. A més, l’alternativa 1, no permetria fer funcionar únicament el dipòsit 3 ja 



 Projecte de millora del tractament i de la fiabilitat de l’ETAP de Manresa 

19 

que es reduiria el cabal un 60%. D’aquesta manera es solucionaria el problema de la 

mala circulació de l’aigua al dipòsit 3, però no el problema d’inspecció i neteja del 

dipòsit 1, ja que continuaria sense poder-se parar ni buidar.   

Per el contrari, l’alternativa 2, la utilització d’una canonada de 600mm de diàmetre, 

aconseguiria el funcionament dels dos dipòsits per igual, permetent el funcionament 

d’un, l’altre o dels dos simultàniament. Aquesta alternativa n’augmentaria el cost 

d’instal·lació respecta l’alternativa 1, però solucionaria els dos problemes plantejats: 

millorar la circulació del fluid al dipòsit 3 i poder parar, buidar i entrar a inspeccionar i 

netejar el dipòsit 1. 

 

Material de la canonada 

La canonada ha de ser adequada per les diferents situacions de contorn que es 

trobarà al llarg del seu recorregut des de dipòsit de filtres fins al dipòsit 3.  

Per els trams on la canonada transcorre a l’aire lliure i en els trams on la canonada va 

sospesa a certa alçada, es preferible la utilització de fosa, per la seva resistència als 

agents atmosfèrics i per la capacitat autoportant que li confereix aquest material. En el 

tram on la canonada transcorre per l’interior de rases excavades al terreny, seria 

adequat l’ús de polietilè i de fosa, per tal de disposar del mateix material a tot el 

recorregut, la canonada de disseny serà de fosa. 

 

4.5. SOLUCIÓ A ADOPTAR 

La solució adoptada pel que fa el seu recorregut consisteix en l’alternativa A.1, per el 

tram A, amb l’alternativa B.2, per el tram B i C.1. per el tram C. Es desviarà l’aigua del 

dipòsit de filtres per la acara est de l’edifici a través de la paret exterior. La canonada 

rodejarà l’edifici de filtres, l’edifici de clor gas i la caseta del guarda, uns 40-60cm per 

sota la superfície fins arribar a  la fosa on es troben les diferents canalitzacions. La 

canonada transcorrerà al llarg de la fosa per una situació elevada contigua al mur. 

Finalment, mantenint l’alçada, s’endinsarà a través del túnel de la canonada existent. 
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La nova canonada transcorrerà per la part superior de la canonada existent per 

introduir l’aigua tractada al dipòsit 3. 

La solució adoptada pel que fa el diàmetre de la canonada consisteix en l’alternativa 2, 

la canonada tindrà un diàmetre de 600mm en tot el recorregut permetent el 

funcionament del dipòsit 1, del dipòsit 3 o dels dos dipòsits simultàniament. Aquesta 

alternativa n’augmentaria el cost d’instal·lació respecta l’alternativa 1, però millorarà la 

circulació del fluid al dipòsit 3 i es podrà parar, buidar i entrar a inspeccionar i netejar el 

dipòsit 1. 

La solució adoptada pel que fa el material de fabricació de la canonada consisteix en 

la utilització de fosa en tot el seu recorregut, permetent una bona resistència als 

agents atmosfèrics al llarg del temps i possibilitat d’adaptar-se a les característiques 

dels tres trams per on passarà. 

 

5. CÀLCULS 

La canonada que unirà el dipòsit de filtres amb el dipòsit 3 està formada per tres trams 

definits anteriorment, cada tram presenta unes característiques de traçat 

diferenciades. El tram A, la canonada transcorrerà en rasa, el tram B, la canonada 

transcorrerà sospesa al mur de contenció de terres i en el tram C la canonada es 

recolzarà en unes bigues encastades a les parets del túnel del dipòsit 3. A continuació 

es procedirà a calcular les dimensions de les bigues necessàries per mantenir la 

canonada en alçada en els trams B i C.  

Per tal de poder calcular les bigues necessàries primer s’ha de conèixer el pes de la 

canonada que han d’aguantar.  

 

5.1. PES DE LA CANONADA 

La canonada a considerar és de fosa de 600mm de diàmetre i es considera plena 

d’aigua. Segons especificacions tècniques, una canonada d’aquestes característiques 

pesa uns 420kg/m. A continuació es calcularà l’aigua que conté al seu interior. 
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El volum d’aigua que es pot trobar a l’interior de la canonada és: 

 

Si es considera que la densitat de l’aigua és 1kg/l. Llavors: 

 

Per tant, un metre de canonada de 600mm de diàmetre conté 280 kg d’aigua.  

Finalment, es pot concloure que un metre de canonada d’aquestes característiques 

pesa aproximadament 700kg que equivalen a 7KN. 

 

5.2. TRAM B: BIGUES ENCASTADES 

Per tal de suportar la canonada al llarg de la paret es situaran un conjunt de bigues 

metàl·liques soldades cada una a una placa massissa i aquesta collada a la paret 

mitjançant tac químic. 

Un cop conegut el pes de canonada per metre lineal es procedirà a calcular la biga 

adequada per suportar aquest pes. Es situaran bigues cada 3 metres, per tant el pes a 

suportar per cada biga serà de 21.000N. 

Les condicions del problema que es planteja són: acer S235 i una fletxa màxima 

inferior a l/300 (la longitud de la biga ha de ser superior a 300 vegades la fletxa creada 

per el pes). Es col·locarà un biga cada 3 metres, per tant, el pes que es recolzarà a 

cada biga és P=21.000N. 

Per una primera estimació de la biga necessària no es tindrà en compte el pes propi 

de la biga.  
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ELS (estats límits de servei) 

Per tal de determinar la biga necessària per les condicions plantejades, es fixa la fletxa 

màxima de la biga.  

 

La canona es suposa que es recolza al centre d’una biga de 1m de llargada. La fletxa 

màxima en aquestes condicions es calcula a continuació: 

 

 

 

D’acord amb el valor de la inèrcia necessària i segons prontuari, la biga que presenta 

unes millors condicions per el problema plantejat és una IPE 140. 

Un cop fixat el perfil mínim necessari, es procedeix a la seva comprovació. 

 

ELU (estats límits últims) 

1) Dimensionament elàstic 

Per el dimensionament elàstic s’imposa la següent equació: 

 

Amb 



 Projecte de millora del tractament i de la fiabilitat de l’ETAP de Manresa 

23 

 

El moment màxim en aquestes condicions es calcula a continuació: 

 

 

 

 

Amb 

 

 

 

 

Llavors 
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Per tant, la biga IPE 140 és adequada segons el dimensionament elàstic realitzat. A 

continuació es procedirà a la comprovació plàstica de la biga. 

 

2) Dimensionament plàstic 

Per el dimensionament plàstic s’imposa la següent equació: 

 

Amb 

 

I amb 

 

La biga IPE 140 compleix les condicions imposades sempre i quan sigui classe 1 o 2.  

Per tant, a continuació, es procedirà a comprovar si és classe 1. 

 

Ala 

Panell comprimit 
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Ànima 

 

 

 

Per tant, és pot afirmar que és classe 1 i conseqüentment compleix el dimensionament 

plàstic. 

 

Pes propi 

Una IPE 140 pesa 12,9kg/m, si la biga té una llargada de 1,0m, suposa un pes propi 

de 12,9kg, que venen a ser 0,13kN, menyspreable en front dels 21kN que pesa la 

canonada. Per tant, no és necessari un segon càlcul considerant el pes propi. 

 

Emplaçament 

La biga IPE 140 es soldarà per un extrem a una placa d’acer massissa i aquesta es 

collarà mitjançant tac químic al mur de contenció.  

A continuació es calcularà la soldadura. 
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Soldadura 

La soldadura serà de la següent manera, a tope en l’ala superior i inferior i en angle en 

ambdós costat de l’ànima.  

La resistència de la unió serà suficient si verifica: 

 

Si es considera el cordó superior i inferior de penetració completa com totalment eficaç 

i s’abaten els dos cordons d’angle laterals l’àrea de soldadura es la següent: 

 

El centre de gravetat es troba al punt mig de la figura ja que es tracta d’una soldadura 

simètrica en ambdues direccions de l’espai. 

 

El moment d’inèrcia respecte el centre de gravetat és: 

 

A la soldadura superior les tensions són: 
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A la soldadura inferior les tensions són: 
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A la part inferior de les soldadures verticals les tensions són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, la soldadura pensada és correcte per aguantar la biga d’estudi. 

A continuació es procedirà a calcular els cargols que uniran la platina amb la paret. 

 

Cargols 

Finalment es calcularà la resistència que han de suportar els cargols que aguanten la 
biga enquestada a la paret. 
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Es col·locaran quatre cargols, un a cada extrem de la placa metàl·lica deixant uns 4cm 
entre el cargol i el final d’aquesta per costat. Els cargols també distaran 4 centímetres 
des del final de la biga IPE soldada a la placa. A continuació es calcularà la resistència 
que hauran de tenir aquests. 

Primer es buscarà el centre de gravetat de les distribució de cargols. Degut a que es 
tracta d’una distribució simètrica dos a dos, el centre de gravetat és troba al centre, a 
11cm dels cargols inferiors (o superiors) i 7,65cm del cargols de la banda esquerra (o 
dreta). 

Amb relació al centre de gravetat es calcula el  

 

 

 

A continuació es calcularan els esforços respecte el centre de gravetat. Degut a que 
només hi ha aplicada una força vertical (el pes de la canonada), només es tindrà 
tallant en l’eix vertical (Qy) i flector en l’eix horitzontal (Mx), no es disposarà de torsor ni 
axil ni tallant ni flector en cap altre direcció de l’espai. 

 

 

Un cop coneguts els esforços respecte el centre de gravetat, es calcularan els 
esforços que actuen sobre cada cargol. Els esforços tallants són: 

 

Els esforços de tracció que actuen sobre els dos cargols superiors són: 

 

Els esforços de compressió que actuen sobre els dos cargols inferiors són: 
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Per tant, cada cargol haurà de resistir un esforç tallant de 5250N i un esforç de tracció i 
compressió de 23.863,636N. 

El cargol es adequat si compleix: 

 

La resistència dels cargols a tallant és: 

 

La resistència del cargol a tracció és: 

 

Llavors 

 

Per tant, quatre cargols de 20mm de diàmetre cada un són adequats per mantenir la 
biga collada a la paret.  

 

5.3. TRAM C: BIGUES BIENCASTADES  

Per tal de suportar la canonada a l’interior del túnel es situaran un conjunt de bigues 

IPE encastades a les parets laterals. La distància entre parets del túnel és de 2,3m. 

Segons els càlculs del pes de canonada per metre lineal 7kN/m, es procedirà a 

calcular la biga adequada per suportar aquest pes. Degut a que no es tracta d’un 

recorregut completament recte, es determinarà la biga tenint en compte la posició del 
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pes més desfavorable. És a dir, la canonada es col·locarà per realitzar els càlculs en el 

punt de la biga que proporcioni unes condicions més desfavorables.  

Les condicions del problema que es planteja són: acer S235 i una fletxa màxima 

inferior a l/300 (la longitud de la biga ha de ser superior a 300 vegades la fletxa creada 

per el pes). Es col·locarà un biga cada 3 metres, per tant, el pes que es recolzarà a 

cada biga és P=21.000N.  

Per una primera estimació de la biga necessària no es tindrà en compte el pes propi 

de la biga.  

 

ELS (estats límits de servei) 

Per tal de determinar la biga necessària per les condicions plantejades, es fixa la fletxa 

màxima de la biga.  

 

La biga presenta una major fletxa si es col·loca la canonada en el punt central 

d’aquesta. La equació de la fletxa en una biga biencastada depèn de la inèrcia 

d’aquesta. El valor de la inèrcia necessària per una fletxa fixada determinarà la biga 

necessària. La fletxa màxima en aquestes condicions es calcula a continuació: 

 

 

 

D’acord amb el valor de la inèrcia necessària i segons prontuari, la biga que presenta 

unes millors condicions per el problema plantejat és una IPE 100. 
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Un cop fixat el perfil mínim necessari, es procedeix a la seva comprovació. 

 

ELU (estats límits últims) 

Per tal d’estudiar els ELU per comprovar si el perfil escollit és adequat per les 

condicions imposades és procedirà al dimensionament elàstic i posteriorment plàstic. 

 

1) Dimensionament elàstic 

Per el dimensionament elàstic s’imposa la següent equació: 

 

Amb 

 

Per tal d’estimar el moment màxim que es pot trobar a les bigues objecte d’estudi es 

col·locarà la canonada, és a dir el pes puntual, en el punt on el moment sigui major. La 

biga presenta un major moment màxim si es col·loca la canonada en el punt central 

d’aquesta. El moment màxim en aquestes condicions es calcula a continuació: 
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Amb 

 

 

 

 

Llavors 

 

 

Per tant, la biga IPE 100 és adequada segons el dimensionament elàstic realitzat. A 

continuació es procedirà a la comprovació plàstica de la biga. 

 

2) Dimensionament plàstic 

Per el dimensionament plàstic s’imposa la següent equació: 

 

Amb 



Annex 9.  Millora de la circulació de l’aigua a l’ETAP de Manresa   

34 

 

I amb  

 

La biga IPE 100 compleix les condicions imposades sempre i quan sigui classe 1 o 2.  

Per tant, a continuació, es procedirà a comprovar si és classe 1. 

 

Ala 

Panell comprimit 

 

 

 

 

Ànima 
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Per tant, és pot afirmar que és classe 1 i conseqüentment compleix el dimensionament 

plàstic. 

 

Pes propi 

Una IPE 100 pesa 8,1kg/m, si la biga té una llargada de 2,3m, suposa un pes propi de 

18,63kg, que venen a ser 0,19kN, menyspreable en front dels 21kN que pesa la 

canonada. Per tant, no és necessari un segon càlcul considerant el pes propi. 

 

Emplaçament 

La biga anirà encastada a la paret de pedra que configura el túnel. Es faran uns forats 

de 30 cm de fondària on s’hi introduirà la biga i posteriorment es reompliran em morter 

especial.  

 

6. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

La manipulació del dipòsit de filtres presenta cents inconvenients i és que s’ha de 

parar la planta de tractament. Per tant, el temps d’actuació és reduït i les accions han 

de ser senzilles i ràpides. Abans de parar la planta potabilitzadora, s’ompliran 

completament els dipòsits 1 i 3 mitjançant la utilització de les bombes especialment 

dissenyades per aquest ús. 

Un cop parada la planta el dipòsit de filtres es pot buidar i començar a actuar sobre ell. 

El dipòsit de filtres serveix principalment per emmagatzemar aigua per la neteja dels 

filtres. La nova canonada s’unirà a aquest dipòsit per la part est. El mur exterior del 

dipòsit de filtres es foradarà mitjançant broca de diamant amb molta cura per tal de no 

esquerdar el mur de formigó armat i d’aquesta manera evitar possibles pèrdues 

d’aigua de filtres. Un cop realitzat el forat aproximadament de diàmetre 700mm es 

col·locarà un passamurs de 600mm on anirà col·locada la canonada d’estudi. 
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La canonada a la sortida de filtres transcorrerà en rasa. En aquest primer tram la 

canonada es col·locarà rodejada per 10cm d’arena per la part superior i inferior 

d’aquesta. A sobre l’arena es col·locarà una malla de senyalització i a sobre seu un 

reblert amb terres procedents de l’excavació. Quan la rasa es trobi sota el carrer, 

s’haurà de coronar amb una mescla bituminosa continua en calent. Durant les obres, 

s’haurà de tenir en compte de no interceptar cap servei existent. Els residus 

procedents de l’excavació s’hauran de portar a l’abocador satisfent la taxa 

corresponent. 

Al final del tram per rasa la canonada sortirà a l’exterior a través d’un mur de formigó. 

Per realitzar el forat al mur s’utilitzarà el sistema de martell pneumàtic i posteriorment 

es segellarà amb morter especial. No serà necessari un passamurs.  

El pas de la canonada al llarg de la fosa és realitzarà mitjançant una estructura 

suspesa del mur de contenció que servirà per mantenir en una situació elevada la 

canonada. Aquesta estructura està formada per bigues IPE 140 soldades per un 

extrem a una placa d’acer de 26 x 21.5cm i 3mm de cantell. Aquestes aniran collades 

al mur de contenció mitjançant 4 cargols amb tac químic de 20mm. La canonada anirà 

recolzada sobre les bigues IPE i collades a aquestes mitjançant brides d’acer. 

Finalment el tram més complicat és el pas de la canonada a través del túnel per tal 

d’unir aquesta amb el dipòsit 3. El túnel té unes dimensions reduïdes que no fan 

possible el pas de cap tipus de maquinària per tal de instal·lar el tub. Per tant, es 

proposa fer lliscar el tram de canonada per sobre una estructura unida a les parets 

laterals mitjançant la impulsió mecànica d’aquest per la part exterior del túnel. La 

canonada anirà situada en contacte amb les bigues IPE 100 encastades als murs 

laterals de túnel mitjançant morter especial. 

La unió de la nova canonada amb el dipòsit de filtres es farà mitjançant la perforació 

del mur exterior de pedra mitjançant martell pneumàtic amb molta cura per tal de no 

malmetre el mur i d’aquesta manera evitar possibles pèrdues d’aigua. Un cop realitzat 

el forat aproximadament de diàmetre 700mm es col·locarà un passamurs de 600mm 

on anirà col·locada la canonada d’estudi.  

A la canonada actual que realitzarà les funcions d’entrada i sortida d’aigua al dipòsit 3, 

s’hi col·locarà un tub corrugat d’uns 16 metres per tal de separar la nova entrada 

d’aigua per la part superior i la sortida d’aigua del dipòsit per la canonada actual. 
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7. CONCLUSIONS 

L’aigua provinent dels filtres es condueix mitjançant tres canonades iguals i paral·leles 

cap al dipòsit 1, posteriorment aquesta aigua es distribueix cap a la xarxa de 

distribució i cap al dipòsit 3. El dipòsit 3 actua com a dipòsit de cua ja que hi ha una 

sola canonada destinada a l’entrada i sortida d’aigua. Aquesta distribució planteja dos 

grans problemes, una baixa circulació de l’aigua dins el dipòsit 3 i la impossibilitat de 

parar el dipòsit 1, per solucionar aquest problema es planteja unir directament la 

l’aigua a la sortida de filtres amb el dipòsit 3 

S’ha realitzat un ampli estudi d’alternatives per tal de determinar el millor recorregut, el 

diàmetre de la canonada d’unió i el seu material de fabricació.  

Les diferents alternatives proposades per el recorregut de la canonada des de sortida 

de filtres al dipòsit 3 es recorden a continuació. A la sortida de filtres s’han proposat 

dues alternatives: agafar l’aigua del dipòsit de filtres per la cara oest, on hi ha els tres 

tubs que comuniquen actualment l’aigua de filtres amb el dipòsit 1, o per la cara est, 

que dona a un carrer interior de la ETAP; finalment, s’ha decidit sortir per la cara est 

degut a la major facilitat d’actuació.  Al tram central s’han proposat també dues 

alternatives que son aprofitar una de les tres canonades existents o situar-ne una de 

nova; finalment, s’ha decidit la implantació d’una nova canonada ja que la manipulació 

de canonades de 600-700mm de diàmetre és car i complicat i més si es té en compte 

que aquestes canonades ja tenen més de 40 anys. A l’últim tram, per tal d’unir la nova 

canonada amb el dipòsit 3, també s’han proposat dues alternatives, passar a través 

del túnel existent per sobre de la canonada actual o rodejat el dipòsit 3, tot fer entrar 

l’aigua per la cara nord; finalment s’ha escollit el pas per sobre de la canonada existent 

ja que el volum d’excavació és molt menor. 

Les diferents alternatives proposades per el diàmetre de la canonada d’unió de filtres 

amb el dipòsit 3 són: la utilització d’una canonada de diàmetre 350mm o una de 

diàmetre 600mm. La canonada de 350mm abaratiria el cost el cost d’instal·lació però 

el cabal a transportar seria limitat. Finalment, s’ha decidit utilitzar una canonada de 

600mm per tal de poder fer funcionar els dos dipòsits de forma alternativa i equitativa i 

d’aquesta manera poder parar el dipòsit 1 per la seva neteja.  
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Les diferents alternatives de material de fabricació proposades són: formigó, material 

plàstic (polietilè, fibra,...), acer i fosa. El material que més s’ajusta als requeriments al 

llarg del recorregut és la fosa, per tant, la canonada es construirà de fosa en la seva 

totalitat. 

En resum, la canonada de fosa de 600mm s’iniciarà al dipòsit de filtres, passarà a 

través del mur exterior i rodejarà per sota terra els edificis de clor gas i caseta del 

guarda. Passarà a través de la fosa destinada al pas de canonades, en una situació 

elevada contigua al mur de contenció i finalment s’unirà amb el dipòsit 3 a través del 

túnel existent per sobre la canonada actual. La nova canonada servirà d’entrada 

d’aigua al dipòsit 3 i l’actual de sortida cap a la xarxa de distribució. 

L’estructura que sostindrà la canonada en una situació elevada a través de la fosa 

destinada al pas de canonades es farà mitjançant bigues IPE 140 soldades per un 

extrem a una placa d’acer de 26 x 21.5cm i 3mm de cantell. Aquestes aniran collades 

al mur de contenció mitjançant 4 cargols amb tac químic de 20mm. La canonada anirà 

recolzada sobre les bigues IPE i collades a aquestes mitjançant brides d’acer. 

En el pas de la canonada a través del túnel per tal d’unir aquesta amb el dipòsit 3. La 

canonada anirà situada en contacte amb les bigues IPE 100 encastades als murs 

laterals de túnel mitjançant morter especial. 

 

8. PLÀNOL ALTERNATIVES 
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1. SITUACIÓ ACTUAL  

La ETAP de Dipòsits Nous de Manresa situada al terme municipal de Manresa 

s’abasteix d’aigua crua provinent del riu Llobregat desviada del seu curs al terme 

municipal de Balsareny i conduïda cap a Manresa mitjançant la Sèquia. La Sèquia és 

un canal descobert en la majoria del seu recorregut que transporta un cabal diari d’uns 

86.400m3/dia, la majoria dels quals destinats a rec i a usos industrials. La sèquia es 

connecta amb el llac mitjançant una arqueta que serveix per repartir l’aigua de la 

sèquia cap al ramal de Viladordis, cap al ramal del Poal i mitjançant un vessador entra 

al llac de l’Agulla. De l’extrem oposat del llac de l’Agulla en surt una canalització que 

arriba fins a la ETAP de Dipòsits Nous. 

El canal de rec que es devia cap al costat dret del llac és el ramal del Poal. Aquest 

ramal històricament ha regat les partides anomenades Colomer, Can Font de la Serra, 

Poal, Mas Terrós, Mas d’en Pla, Talaia, Puigberenguer, Tortonyàs, Irla i la Parada; 

avui en dia les partides més properes al nucli de Manresa, com Puigberenguer, 

Tortonyàs i la Parada es troben urbanitzades. Durant la urbanització de la Parada es 

va tallar el canal de rec que passava molt proper a la ETAP de Manresa i que 

antigament servia per proveir la planta. D’aquest canal de rec actualment només se’n 

conserva la seva part final, a partir de la planta de Dipòsits Nous cap a l’oest, i encara 

està en ús. El canal rep aigua provinent de la canalització de abastament de la planta 

potabilitzadora.  

La canalització d’abastament de la planta potabilitzadora és una canonada de 900mm 

de diàmetre, de formigó armat amb juntes dobles i una pressió de prova segons 

construcció de 1 Kg/cm2. Aquesta canalització és de via única, així doncs, qualsevol 

actuació sobre la canonada deixa sense aigua a la planta de Dipòsits Nous i 

conseqüentment, si l’actuació s’allarga, les reserves d’aigua tractada corren el risc 

d’esgotar-se i de deixar sense aigua a la població. 

 

2. PROBLEMÀTICA ACTUAL 

L’abastament d’aigua a la ETAP de Manresa prové d’una canonada única de 900mm 

construïda a la segona meitat del segle XX, actualment aquesta canonada proporciona 

l’aigua necessària per el consum. Des de la seva construcció les actuacions que s’hi 
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han realitzat han estat les mínimes i estricament necessàries com el pas sota la nova 

ronda de Manresa. El cabal de disseny pel qual va estar dissenyada la canonada era 

de 800l/s, equivalent a 69.120 m3/dia, però no es coneix si amb les actuacions 

realitzades la canonada és capaç de subministrar el cabal de disseny futur de la planta 

de tractament. 

Durant disseny de la canonada de 900mm es va tenir en compte el seu caràcter de via 

única. En la instal·lació es va assegurar al màxim la seva fiabilitat, executant-se les 

juntes amb maniguet de ferro i tancament encobert. A banda del seu disseny, el primer 

tram de la canonada, en cas d’averia, es pot recórrer al canal de rec del Poal que 

discorre paral·lel a la mateixa des de l’estanc reserva. Però en el cas que en la 

canonada de subministrament d’aigua crua a la ETAP hi hagués una averia en un tram 

posterior, el servei quedaria interromput. El tall de subministrament afectaria a tota la 

població de Manresa i poblacions circumdants que s’abasteixen de l’aigua potable que 

proporciona la planta de Dipòsits Nous. Aquest tall s’allargaria fins a la solució de 

l’avaria que es podria trobar en un punt de difícil excés. 

A més a més, des de la construcció de la canonada actual, fa més de 40 anys, no 

s’han pogut realitzar operacions de manteniment degut al caràcter de canonada única. 

I per tant, no es coneix l’estat de la canonada en molts punts. 

 

1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

L’objecte de l’estudi és conèixer el cabal que pot proporcionar la canonada de 900mm 

que comunica el llac de l’Agulla amb la ETAP i donar solució als problemes derivats de 

tenir una única via d’abastament d’aigua crua a la potabilitzadora de Manresa, per tal 

d’assegurar un funcionament continu sense interrupcions en el subministrament i a 

més, poder realitzar operacions de manteniment a la canonada actual.  

 

3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Per tal de millorar la disponibilitat hidràulica de la planta es planteja un problema 

principal a partir del qual es proposen dues alternatives. Aquest problema és que no es 
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coneix el cabal màxim d’entrada a la planta mitjançant la canonada actual, i per tant, 

podria ser que la canonada de 900mm quedés obsoleta amb el cabal futur de disseny i 

que fos necessària una segona canonada complementaria a la primera. Les dues 

alternatives proposades són: 

 

ALTERNATIVA 1 

L’alternativa 1 proposa la construcció d’una nova canonada que subministri aigua a la 

ETAP de forma continua per tal de substituir o de complementar el cabal d’entrada a la 

planta. Aquesta actuació s’hauria de portar a terme si la canonada actual no pogués 

assolir el cabal futur de la ETAP i per tant, hi hauria el risc de no poder subministrar 

l’aigua demandada per la població. 

 

ALTERNATIVA 2 

L’alternativa 2 contempla la construcció d’una canonada de petites dimensions capaç 

de subministrar aigua a la planta només en cas d’emergència. Per el funcionament 

normal i diari de la planta es continuaria utilitzant la canonada actual si aquesta es 

capaç de subministrar a la planta el cabal futur de disseny de la ETAP. 

La tria de l’alternativa 1 o 2 depèn bàsicament de les característiques hidràuliques de 

la canonada actual. Per tant, a continuació es procedirà a l’estudi de la conducció 

actual del llac de l’Agulla a la planta potabilitzadora de Dipòsits Nous. 

 

4. CONDUCCIÓ DEL LLAC DE L’AGULLA A DIPÒSITS NOUS 

Per tal d’estudiar el cabal màxim que pot arribar a la ETAP de Manresa amb la actual 

canonada de conducció d’aigua del llac de l’Agulla a Dipòsits Nous es procedirà a 

descriure les característiques d’aquesta.  
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4.1. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

El llac de l’Agulla serveix d’emmagatzematge de l’aigua que arriba de la sèquia. Degut 

al gran volum d’emmagatzematge del llac, la superfície d’aigua d’aquest no presenta 

grans variacions, per tant, al llarg de l’any el nivell de l’aigua es manté gairebé 

constant.  

L’aigua emmagatzemada al llac es condueix fins a dipòsits nous mitjançant una 

canonada de 900mm de formigó armat. La canonada és de via única i té una llargada 

aproximada de 1650m. 

L’aigua del llac entra i surt per costats oposants propiciant una circulació amb el mínim 

de fluxos preferencials. La cota de sortida de l’aigua del llac pot oscil·lar entre 288,17 i 

286,00m per tal de que la canonada de 900 pugui conduir aigua per gravetat fins a la 

planta. Si la cota del nivell del llac fos inferior, per tal de que l’aigua pugues sortir del 

llac s’hauria de portar a terme mitjançant les bombes instal·lades per aquest fi a la 

caseta de sortida del llac. No hi ha documents que recullin l’últim cop de funcionament 

dels equips de bombament instal·lats a l’any 1974, però la memòria viva no recorda 

haver-los hagut de fer funcionar mai. Per aquest motiu, el cabal de subministrament a 

planta de tractament només s’estudià en el cas que la sortida d’aigua del llac pugui 

funcionar per gravetat i no mitjançant impulsió. 

La canonada de subministrament d’aigua a la planta de Dipòsits Nous finalitza a la 

entrada a la ETAP, concretament a la arqueta actual d’entrada. Aquesta arqueta té 

una cota del nivell de l’aigua en el seu interior que oscil·la entre 284,27m i 284,75m.  

Des de la sortida de l’aigua del llac fins a l’arribada de l’aigua a l’arqueta d’entrada a la 

planta de tractament, es registra un desnivell total que oscil·la entre 1,73 i 3,42m 

depenent de si el llac es troba totalment ple o no. La diferència de desnivell depenent 

de si el llac es troba ple o buit és important, de la meitat al doble. Així doncs s’haurà de 

tenir en compte.  
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4.2. CÀLCULS HIDRÀULICS 

Per tal de solucionar el problema de subministrament actual i futur, és realitzaran un 

seguit de càlculs hidràulics per conèixer el cabal màxim que es capaç de conduir la 

canonada d’unió del llac amb la ETAP. Com s’ha comentat, les diferencies de nivell de 

la superfície de l’aigua del llac poden oscil·lar notablement i també ho pot fer el nivell 

de l’aigua de l’arqueta d’entrada. Així doncs, els càlculs hidràulics necessaris per tal de 

conèixer el cabal que pot ser subministrat a la planta es realitzarà amb les condicions 

més desfavorables. Si la canonada és capaç de conduir un cabal nominal acceptable 

amb les pitjors condicions, òbviament ho podrà fer en qualsevol situació i amb escreix. 

El cas més desfavorable és considerar la cota de sortida d’aigua del llac de 286,00m i 

la d’arribada a la ETAP de 284,27m, per tant, un desnivell de 1,73m.  

El cabal nominal de la canonada s’ha calculat tenint en compte les pèrdues de càrrega 

primàries i secundàries. Les pèrdues primàries són degudes al contacte del líquid amb 

la canonada, el fregament d’unes capes de fluid amb les altres o de les partícules 

d’aigua entre si. I les pèrdues secundàries són aquelles que tenen lloc a les 

transicions, colzes, vàlvules i tot tipus d’accessoris en general. Amb una conducció 

llarga les pèrdues secundàries es poden estimar com un 5 o 10 % de les pèrdues 

principals. En el càlcul del cabal de la canonada de conducció de l’aigua del llac de 

l’Agulla a la planta s’ha estimat com a pèrdues secundàries un 10% de les primàries. 

Per el càlcul de la pèrdua de càrrega a la canonada d’estudi s’ha utilitzat la equació de 

Colebrook-White, fórmula utilitzada normalment per canonades comercials, de textura 

rugosa on el número de Reynolds pren un valor intermedi. Les pèrdues de càrrega 

s’estimen en funció del paràmetre λ (coeficient de pèrdues primàries), la longitud i el 

diàmetre de la canonada i la velocitat de l’aigua.   

La equació de  Colebrook-White és la següent: 
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Essent λ una funció del nombre de reynolds (Re), de la rugositat (k=0,1mm) i del 

diàmetre de la canonada (D): 

 

El nombre de Reynolds és una funció de la velocitat (v), del diàmetre de la canonada 

(D), de la densitat (ρ) i viscositat (η) del fluid, en aquest cas aigua. 

 

La velocitat (v) de l’aigua a l’interior de la canonada es directament proporcional al 

cabal (Q) i inversament proporcional a l’àrea d’aquesta (A). 

 

La taula 1 que es mostra a continuació recull els principals paràmetres i valors utilitzats 

per el càlcul del cabal nominal de la canonada que transporta l’aigua del llac de 

l’Agulla a la planta de tractament de Manresa. El cabal màxim es determina tenint en 

compte les pèrdues de càrrega. La diferència de cota entre el punt d’entrada d’aigua a 

la canonada i el punt de sortida, són els metres totals de desnivell que hi ha, 

s’anomena alçada geomètrica. Els metres de desnivell entre el inici i el final de la 

canonada han se ser superiors a les pèrdues de carrega totals (primàries + 

secundàries) mesurades en metres. Si les pèrdues de càrrega superessin l’alçada 

geomètrica el fluid no es mouria per l’interior de la canonada i per tant no arribaria al 

final d’aquesta. El cabal màxim límit que pot transportar una canonada és aquell on 

l’alçada geomètrica és igual a la suma de pèrdues de càrrega primàries i secundàries.  

Taula 1.Càlculs hidràulics de la conducció del llac de l’Agulla a Dipòsits Nous 

Llargada 
  

Llargada  
Equiv. 

Cota  
origen 

Cota  
final 

Alçada 
 Geom. Diàmetre Cabal

punta 

Pèrdua 
càrrega 
primària  

Pèrdua  
càrrega  
Secund. 

Pèrdua 
total 

l Le  Z1 Z2  Hg Di Q Hr Hra Hm 
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m m m m m mm m3/h m m m 
1650 20% l 286    900 0  0  10%Hr   
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 50 0,00 0,00 -1,73 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 100 0,01 0,00 -1,72 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 200 0,02 0,00 -1,71 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 300 0,04 0,00 -1,69 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 500 0,10 0,01 -1,62 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 800 0,25 0,02 -1,46 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 1200 0,53 0,05 -1,15 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 2000 1,47 0,15 -0,11 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 2100 1,62 0,16 0,05 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 2200 1,78 0,18 0,22 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 3000 3,30 0,33 1,90 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 3500 4,49 0,45 3,21 
1650 1.980 286 284,27 -1,73 900 4000 5,86 0,59 4,72 

 

Segons els càlculs realitzats i recollits a la taula 1, el cabal màxim que pot portar la 

canonada d’abastament d’aigua a Dipòsits Nous en les pitjors condicions de contorn 

és de 2.000m3/h o el que és el mateix 48.000m3/dia. El subministrament d’aigua per 

mitjà de la canonada de 900mm és suficient per abastir l’aigua crua per el cabal futur 

de disseny de la remodelació de la ETAP de Manresa.  

 

4.3. CONCLUSIÓ 

La canonada actual que va del llac de l’Agulla a Dipòsits Nous és suficient per abastir 

la ETAP de Manresa fins a un cabal màxim de 48.000m3/dia, tenint en consideració les 

pitjors condicions hidràuliques que es poden trobar al llarg de l’any. No serà 

necessària una nova canalització d’aigua crua per complementar l’actual, la canonada 

de 900mm és capaç de subministrar el cabal de disseny futur de la ETAP amb escreix.   

Tenint en compte els resultats obtinguts, la solució a adoptar és l’ALTERNATIVA 2. 

L’alternativa 2, contempla una canonada de subministra d’aigua a la planta només en 

cas d’emergència i la utilització de la actual per a ús normal i diari. 
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5. NOVA CONDUCCIÓ A DIPÒSITS NOUS 

Per tal de millorar la disponibilitat hidràulica de la planta de tractament d’aigua potable 

de Manresa es farà d’acord amb l’ALTERNATIVA 2. Es dissenyarà una canonada que 

subministri aigua a la planta només en cas d’emergència. Ja que diàriament, 

s’utilitzarà l’aigua procedent de la canonada actual.  

A continuació es procedirà a un segon estudi d’alternatives per tal de determinar la 

ubicació de la nova canonada de subministrament d’aigua a la ETAP.  

 

5.1. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Per tal d’estudiar la situació i recorregut de la nova canonada per a l’aportació d’aigua 

a la ETAP quan la canonada actual quedi fora d’ús es farà mitjançant un segon estudi 

d’alternatives. Es plantegen dues alternatives: 

 

ALTERNATIVA 1 

L’alternativa 1 recull la construcció d’una canalització paral·lela a la existent. La nova 

canalització tindria el seu inici a l’arqueta existent de Dipòsits Nous 1. En aquesta 

arqueta actualment hi passen sense mesclar les seves aigües el ramal del Poal 

provinent de la sèquia i la canalització provinent del llac. Fins a aquest punt, en cas 

d’averia de la canonada, es pot traspassar aigua de la sèquia. Posteriorment, la nova 

canonada transcorreria paral·lela a la actual  a través del camí de terra, fins a 

l’encreuament de la carretera de Santpedor amb la ronda de Manresa. En aquest punt, 

les obres es complicarien ja que s’hauria de passar per sota la ronda de MANRESA. 

Finalment la nova canonada transcorreria per la vorera de la carretera de Santpedor, 

travessaria aquesta carretera i continuaria fins l’arqueta d’entrada de la planta de 

Dipòsits Nous on s’uniria amb el circuit normal i actual.  
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ALTERNATIVA 2 

L’alternativa 2 contempla la utilització d’un canal de rec que transcorre per la part nord 

de la ETAP. Com s’ha comentat, l’aigua de la sèquia quan arriba al llac de l’Agulla 

pren tres camins diferenciats, una part del cabal entra al llac, una altra es desvia a 

l’esquerra pel ramal de Viladordis i l’altra va a la dreta cap al ramal del Poal. El ramal 

del Poal, és d’especial interès ja que té un seguit de ramificacions per tal d’arribar als 

màxims punts on hi ha necessitat de rec. Una d’aquestes ramificacions passava just 

per sobre de la ETAP de Manresa, antigament aquesta ramificació s’havia fet servir 

per abastir la planta de Dipòsits Nous d’aigua crua quan encara no s’havia construït la 

canalització de 900mm que actualment uneix el llac de l’Agulla amb l’ETAP. Però amb 

la urbanització de la Parada, el canal que passava per sobre de la ETAP es va 

considerar innecessari i es va anular.  

Al nord de la ETAP hi ha un petit monticle on es troba situada la granja de la Talaia, 

actualment el recinte de la granja és utilitzada per altres finalitats. El canal de la parada 

rodejava aquest petit monticle per la part sud i regava als camps d’aquella vessant 

actualment convertits en sol urbà. A la vessant nord del monticle actualment encara es 

conserven els camps regats pel canal que pren el nom de l’antiga granja, de la Talaia. 

Al final del monticle la ramificació de la Parada i de la Talaia es tornaven a unir. Les 

dues canalitzacions es poden veure a la figura 1 
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Figura 1. En blau canalització de la Talaia, en vermell antiga canalització de la Parada 

L’alternativa 2 considera la utilització d’una part de la conducció ja existent, proposa 

agafar aigua del canal de la Talaia i conduir-la fins a l’entrada de la planta seguint el 

recorregut de l’antiga canalització de la Parada. Degut a que el canal de la Parada 

antigament l’aigua transcorria est a oest i actualment es vol que vagi en sentit contrari, 

es fa necessària la instal·lació d’una estació de bombament per impulsar l’aigua 

pendent amunt fins a l’entrada actual de la ETAP. 

 

5.2. VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

A continuació es valoraran les dues alternatives amb els seus pros i contres per tal de 

d’adoptar la millor opció possible.  

L’alternativa 1, una conducció paral·lela a la actual, és una solució cara per la gran 

longitud de canonada necessària, dificultosa en el tram del pas sota la ronda de 

Manresa i que pot comportar molèsties a la població ja que passa per terreny 

urbanitzat i intercedeix amb el camí d’arribada de vianants i bicicletes al Parc de 

l’Agulla, el Parc és el major i gairebé l’únic espai d’oci a cel obert de Manresa i per tant 

molt concorregut i utilitzat per la població. D’altra banda, la qualitat de l’aigua seria la 

mateixa ja que provindria exactament del mateix punt, tindria el mateix gust, terbolesa, 
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etc. i si en un futur llunyà, es precisés un cabal més elevat es podria utilitzar de forma 

diària.   

L’alternativa 2, la utilització d’un canal de rec que transcorre per la part nord de la 

ETAP i la conseqüent desviació fins a l’entrada de la planta, presenta un inconvenient 

principal i és la necessitat d’impulsió d’aigua. Una estació de bombament té un alt cos 

d’instal·lació i d’ús degut a la necessitat d’energia elèctrica per el seu funcionament. 

Però té certs avantatges, el tram de canalització necessari haurà se ser molt menor ja 

que es desviarà l’aigua en un punt pròxim a la planta. A més, ja existeix un tram de 

canalització instal·lada per aquest ús. Es va decidir que podria ser útil la instal·lació 

d’un tram de canonada aprofitant les obres d’urbanització del Pla Parcial Concòrdia 

que afectaven el camí que passa contigu a la ETAP per la part superior d’aquesta. Per 

tant, el tram de canalització a ser instal·lat és reduït gràcies a aquesta actuació prèvia i 

conseqüentment el cost de pas de tub és baix. Per el contrari la instal·lació i preu de 

les bombes necessàries per a la instal·lació eleven el cost de la construcció. 

 

5.3.  SOLUCIÓ A ADOPTAR 

La solució adoptada correspon a l’ALTERNATIVA 2, consisteix en una nova 

canalització a utilitzar solament en cas d’emergència. Aquesta canalització unirà el 

canal de rec que transcorre per la part nord de la ETAP de Dipòsits Nous amb aquesta 

mitjançant una impulsió. 

 

5.4. DADES DE PARTIDA 

Al nord de la planta de tractament hi ha dos canals que servien per regadiu de camps  

propers. Els dos canals rodejaven un petit monticle, cada ú per un costat. El canal que 

rodeja al monticle per la part sud, tocant a la planta de tractament està en desús degut 

a les noves edificacions que s’han portat a terme a la Illa Verda, al barri de la Parada. 

En canvi, el canal que rodeja el petit monticle per la part nord encara està en us i 

serveix per la conducció d’aigua de rec. Aquest canal és conegut amb el nom de canal 

de la Talaia, degut a la ubicació d’una granja propera amb aquest nom. 
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Aprofitant les obres d’urbanització del Pla Parcial Concòrdia, es va instal·lar una nova 

conducció per a l’abastament d’aigua crua de la planta potabilitzadora de Dipòsits 

Nous. L’actual passeig per a vianants coincideix amb el traçat d’una part de la nova 

conducció. Aquesta actuació es va fer d’acord amb el projecte portat a terme el març 

de 2006 anomenat estudi d’alternatives per a la conducció del canal de la Talaia a 

Dipòsits Nous. L’estudi per a la seva consulta es troba adjuntat a l’annex 9. Aquest 

estudi recull diferents alternatives tenint en compte la situació de les bombes per la 

impulsió de l’aigua i el diàmetre de les canonades.  

La primera fase de construcció es va fer d’acord amb l’opció a) per 275l/s de l’estudi 
d’alternatives per a la conducció del canal de la Talaia a Dipòsits Nous. En aquesta 
primera fase, aprofitant la millora del camí de vianants, es van instal·lar 234m de 
canonada de 500mm diàmetre nominal. L’alternativa que es va escollir presenta certs 
avantatges com la situació del sistema de bombament dins el recinte de Dipòsits Nous. 
La situació de l’estació de bombament a dins el recinte de la planta de tractament 
facilita el control i el manteniment dels equips, a més, la instal·lació elèctrica 
necessària per el funcionament de les bombes quedarà integrada al recinte de Dipòsits 
Nous i no es precisarà d’una nova escomesa. La opció escollida a la fase 1 també 
presenta certs inconvenients com la possibilitat de treballar amb aspiració negativa si 
la cota a Dipòsits Nous no és l’adequada i també la necessitat d’una excavació d’uns 5 
metres davant el mur de la torre Vinyes per tal de mantenir el nivell de la canonada 
sempre per sota del nivell del canal de la Talaia. 

Per tal de definir els diferents elements de que consta la nova canalització així com 
dissenyar la nova estació de bombament és necessari conèixer el cabal màxim que 
pot donar la canalització fins l’estació de bombament. Per tal de facilitar el 
nomenament dels diferents trams de canalització aquests és definiran de la següent 
manera: el tram 1, és el tram de canalització que té el seu origen al canal de la Talaia i 
finalitza amb la unió amb la canalització existent; el tram 2 correspon amb la 
canalització existent instal·lada a la fase 1; i el tram 3 correspon amb el tram de 
canalització que s’inicia a l’estació de bombament i finalitza a l’arqueta d’entrada de la 
ETAP. 

A continuació es procedirà al càlcul hidràulic del tram de canalització que uneix el 
canal de la Talaia amb la estació de bombament per tal de poder dissenyar un sistema 
d’impulsió capaç d’assumir el cabal que li arribi. 
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Figura 2. Passeig per a vianants on es troba la canonada 

existent. 

 

 

Taula 2. Canal de la Talaia 
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5.5. CÀLCULS HIDRÀULICS 

A continuació es procedirà al càlcul hidràulic del tram de canalització que uneix el 
canal de la Talaia amb la estació de bombament. Aquest tram de canalització s’iniciarà 
a una cota de 283,60m i uns 320m després arribarà a l’estació de bombament situada 
a la cota 283,10m. Per tant, el desnivell és molt baix. La canalització en tot el seu 
recorregut serà de fosa de diàmetre 500mm. 

Per tal de conèixer el cabal màxim que es capaç d’assolir la canonada d’estudi 

s’empra el mateix procediment utilitzat per el càlcul del cabal de disseny de la 

canonada que va de llac de l’Agulla a la planta de Dipòsits Nous. S’ha portat a terme 

mitjançant la formula de Colebrook. La taula 2 mostra els principals paràmetres. 

Taula 3. Càlculs hidràulics de la conducció del canal de la Talaia a l’estació de Bombament 

Llargada 
  

Llargada 
Equiv. 

Cota  
origen 

Cota  
final 

Alçada 
 Geom. 

Diàmetre Cabal 
punta 

Pèrdua 
càrrega 

Pèrd
ua  

total 
l Le Z1  Z2  Hg Di Q Hr Hm 

m m m m m mm m3/h m m 
320 20% 283,6 283,1 -0,5 500 0     
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 300 0,12 -0,38 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 350 0,16 -0,34 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 400 0,21 -0,29 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 450 0,26 -0,24 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 500 0,31 -0,19 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 550 0,37 -0,13 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 600 0,44 -0,06 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 650 0,52 0,02 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 700 0,59 0,09 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 750 0,68 0,18 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 800 0,77 0,27 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 850 0,86 0,36 
320 384 283,6 283,1 -0,5 500 900 0,96 0,46 

 

Segons la taula 2, la nova canalització de la Talaia podrà assolir un cabal màxim de 

600m3/h en cas de necessitar-lo. Un cabal de 600m3/h (14.400m3/dia) és insuficient 

per abastir la planta normalment, però adequat per ús puntual i d’emergència. 
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5.6. CÀLCUL DE LA IMPULSIÓ 

La estació d’impulsió quedarà situada a dins el recinte de Dipòsits Nous, en un espai 

reduït entre el dipòsit 3 i les tanques perimetrals. L’aigua provinent del canal de la 

Talaia arribarà per gravetat a l’estació de bombament i d’allà s’impulsarà fins a 

l’arqueta d’entrada de l’ETAP de Dipòsits Nous. El cabal que s’haurà d’impulsar fins 

l’entrada queda limitat pel cabal que arriba a la estació de bombament per gravetat. 

Segons els càlculs hidràulics realitzats al primer tram de canonada, el cabal de disseny 

és de 600m3/h. Per tant, el sistema d’impulsió haurà se ser capaç d’impulsar el cabal 

mínim de disseny. 

La canonada que recull l’aigua de sortida de bombes fins a la entrada de Dipòsits 

Nous serà de fosa de 500mm de diàmetre amb una longitud de 140m. La cota de 

sortida de l’aigua serà de 283,1m i arribarà a 285m. Per tant, es precisarà d’equips que 

acceptin un gran cabal, però que proporcionin poc alçada. La taula 4, que es mostra a 

continuació, recull els càlculs hidràulics realitzats a la canonada del tram 3 per tal de 

valorar si un diàmetre de 500mm és suficient per el cabal de disseny de la canonada.  

Taula 4.Càlculs hidràulics de la conducció de l’estació de Bombament a l’entrada de Dipòsits 

Nous. 

Llargada Llargada 
E i

Cota  
fi l

Cota  
i

Alçada 
G

Diàmetre Cabal Pèrdua 
à

Pèrdua 
ll Le Z2  Z1 Hg Di Q Hr Hm 

m m m m m mm m3/h m m 
140 20% 285,0 283,1 -1,9 500 0     
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 100 0,01 -1,89 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 150 0,01 -1,89 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 200 0,02 -1,88 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 250 0,04 -1,86 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 300 0,05 -1,85 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 350 0,07 -1,83 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 400 0,09 -1,81 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 450 0,11 -1,79 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 500 0,14 -1,76 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 550 0,16 -1,74 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 600 0,19 -1,71 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 650 0,23 -1,67 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 700 0,26 -1,64 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 800 0,34 -1,56 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 900 0,42 -1,48 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 1000 0,51 -1,39 



Annex 10.  Millora de la disponibilitat hidràulica de l’aigua crua d’entrada a l’ETAP  

18 

140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 1500 1,13 -0,77 
140 168,00 285,0 283,1 -1,9 500 2000 1,98 0,08 

 

La canonada no presenta cap limitació en quan el cabal. Podria conduir més del doble 

del cabal de disseny. A més, les pèrdues de càrrega del tram són molt petites i per tant 

no es tindran en compte. 

Les bombes a instal·lar seran de la marca Grundfos o similar. Per l’estudi es busquen 

bombes de gran cabal i poca pressió.  

Es presenten dues alternatives, segons els model a utilitzar: 

 

ALTERNATIVA 1 

La primera alternativa té en compte bombes del tipus NB 150-200/218 amb 970min-1 

de gama de treball. Per tant, és una bomba que té un diàmetre nominal de la connexió 

de descàrrega de 150mm, un diàmetre nominal del impulsor de 200mm i un diàmetre 

nominal del impulsor de 218mm. Precisa d’un motor de 3KW. 

Degut a que una sola bomba no té la capacitat necessària per impulsar el cabal de 

disseny, s’han considerat varies bombes en paral·lel. Es considerarà la instal·lació de 3 

bombes NB 150-200/218 en paral·lel, amb dues bombes també es podria obtenir un 

cabal de 600m3/h, tal com mostra la figura 3, però es prefereix assegurar el cabal i el 

funcionament de la planta. 
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Figura 3. Potencia segons cabal per NB 150-200/218  

 

Cada conjunt de bomba i motor té unes dimensions de 930x680x285mm3 

aproximadament. Es deixarà al voltant de cada bomba 1,5m per el pas i es reservarà 

l’espai necessari per una quarta bomba en cas de necessitar-la en un futur. Per tant, 

es precisaria d’un espai mínim aproximat de 34m2. 

 

ALTERNATIVA 2 

La segona alternativa té en compte bombes del tipus NB 80-160/153-136 amb 

1450min-1 de gama de treball. Per tant, és una bomba que té un diàmetre nominal de 

la connexió de descàrrega de 80mm, un diàmetre nominal del impulsor de 160mm i un 

diàmetre nominal del impulsor de 136mm. Precisa d’un motor de 1,5KW. 

Degut a que una sola bomba no té la capacitat necessària per impulsar el cabal de 

disseny, s’han considerat varies bombes en paral·lel. Es considerarà la instal·lació de 7 

bombes NB 80-160/153-136 en paral·lel.  
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Figura 4.Potencia segons cabal per NB 80-160/153-136 

 

Cada conjunt de bomba i motor té unes dimensions de 690x400x220mm3 

aproximadament. Es deixarà al voltant de cada bomba 1,5m per el pas i es reservarà 

l’espai necessari per una vuitena bomba en cas de necessitar-la en un futur. Per tant, 

es precisaria d’un espai mínim aproximat de 55m2. 

 

5.7. SOLUCIÓ A ADOPTAR 

La solució adoptada correspon a l’ALTERNATIVA 1, la instal·lació de 3 bombes 

monobloc d’aspiració axial del model NB 150-200/218 o similar ja el nombre de 

bombes i la superfície ocupada és menor. 
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6. DISSENY CASETA BOMBES 

A continuació es procedirà al càlcul de la caseta de bombes que es construirà a la part 

nord-oest del recinte de Dipòsits Nous. 

El sostre de la caseta s’executarà amb una llosa massissa de canell constant de 20 cm 

de gruix, recolzada sobre els murs perimetrals de formigó armat. La caseta es recolza 

sobre sòl bàsicament llimós amb poca càrrega portant, per tant, la cimentació es 

solucionarà amb una llosa massissa de formigó armat de 30cm de cantell, que 

permetrà distribuir millor la càrrega. 

La caseta tindrà unes dimensions exteriors de 8,5x4,1m2 de planta i 3m d’alçada. 

Degut a la geometria del terreny i a la situació de la canonada d’entrada al 

bombament, es situarà la caseta 2,2m per sota el terreny. 

El càlcul d’estructures consisteix en l’obtenció de totes les dades numèriques i 

gràfiques per determinar el dimensionat de tots els elements estructurals que 

intervenen en la caseta. 

 

6.1. ANÀLISI ESTRUCTURAL 

6.1.1. Descripció estructural 

Segons l’article 5è de l’EHE-08, es considera que la vida útil nominal d’aquesta estructura 

de edificació auxiliar destinada a obra hidràulica, és de 50 anys, entenent com a tal, el 

període de temps, a partir de la data en la que finalitza la seva execució, durant la qual 

haurà mantenir-se el compliment de les exigències. Durant aquest període requerirà una 

conservació normal, que no impliqui operacions de rehabilitació.   

L’estructura de la caseta s’ha resolt mitjançant lloses massisses de formigó armat per el 

sostre i la cimentació i murs de formigó armat.  

En l’elecció del cantell s’ha tingut present el que indica la normativa EHE-08 en l’article 

50.2.2.1 de cantells mínims, en el que indica que no és necessària la comprovació de la 

fletxa quan la relació llum / cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior als valors 

indicats en la taula 50.2.2.1a i en la columna d’Elements dèbilment armats (ρ = As / bo . d 
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= 0,5% => quanties baixes). Per l’altra banda, també s’ha tingut present les 

recomanacions de l’Associació de Consultors d’Estructures de Catalunya. 

 La designació del formigó d’aquesta estructura serà la següent: HA-30/B/10/IV, d’acord 

amb la EHE-08.  

 

6.1.2. Normativa aplicada 

La normativa que s'ha aplicat en el càlcul d’aquesta estructura d’acord amb les 

disposicions normatives contingudes en el Codi Tècnic de l’Edificació (C.T.E.) publicat 

pel Ministerio de la Vivienda (edició març de 2006) i desenvolupades en els 

Documents Bàsics, són les següents: 

- DB SE Seguridad estructural 

- DB SE-AE Acciones en la Edificación  

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 aprovada pel Reial Decret 1247/2008, 

de 18 de juliol, tal com estableix el Capitol 3, exigències bàsiques, l’article 10, 

exigències bàsiques de seguretat estructural (SE) de la Part I del CTE. 

 

6.1.3. Durabilitat 

Definició del tipus d’ambient  

D’acord amb l’article 8.2.1 de la EHE-08 es defineixen unes classes generals 

d’exposició i unes classes específiques d’exposició. 

Sostres 

Classe general d’exposició: Cimentacions, elements enterrats, exteriors en 

absència de clorurs i exposats a la pluja 

Classe específica d’exposició: no en tenen

Tipificació de l’ambient: IIa
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Recobriments  

D’acord amb la Instrucció EHE-08 en l’article 37.2.4.1 es defineixen les especificacions 

envers als recobriments de les armadures passives o armadures actives preteses. 

 

Recobriment mínim 

El recobriment mínim d’una armadura passiva es aquell que haurà de complir-se en 

qualsevol punt de la mateixa i respon a la distància entre la superfície exterior de 

l’armadura (inclòs estreps) i la superfície del formigó més propera, d’acord amb les 

taules 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b i 37.2.4.1.c tenim:  

 

Taula 37.2.4.1.a. de la EHE-08. Recobriments mínims (mm) per a les classes generals 

d’exposició I i II 

Vida útil del projecte (tg), (anys) Classe 

d’exposició 
Tipus de ciment 

Resistència 

característica del 

formigó [N/mm²] 50 100 

I Qualsevol fck ≥ 25 15 25 

25 ≤ fck < 40 15 25 
CEM I 

fck ≥ 40 10 20 

25 ≤ fck < 40 20 30 II a Altres tipus de ciment 

o en el cas d’ús 

d’addicions al formigó 
fck ≥ 40 15 25 

25 ≤ fck < 40 20 30 
CEM I 

fck ≥ 40 15 25 

25 ≤ fck < 40 25 35 II b Altres tipus de ciment 

o en el cas d’ús 

d’addicions al formigó 
fck ≥ 40 20 30  
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Recobriment nominal 

El recobriment nominal te la finalitat de garantir els valors mínims de la taula 37.2.4.1.a 

i així es prescriurà en el projecte un valor nominal de recobriment rnom definit com rnom = 

rmín + Δr, que amb un control d’execució de nivell normal respondrà als valors de les 

taules 37.2.4.1.a i 37.2.4.1.c més Ar=  10mm.  

Així doncs els recobriments mínims i nominals que s’estableixen d’acord amb una 

classe d’exposició IIa, amb un ciment no necessariament CEMI, una resistència 

característica del formigó entre 25 i 40 N/mm2 i una vida útil de projecte (tg) de 50 

anys, són els següents:  

 Mínims Nominals 

Cimentacions 20mm    30mm 

Murs 20mm    30mm 

Sostres 20mm    30mm 

 

Els recobriments nominals es garantiran amb separadors que seran peces a utilitzar 

específicament per a aquesta finalitat. Independentment de que siguin provisionals o 

definitius, hauran de ser de formigó, morter, plàstic rígid o material similar. No s’admet 

la utilització de fusta així com el de qualsevol material residual de construcció, encara 

que sigui de maó o formigó. Els separadors es col·locaran d’acord amb el que 

s’especifica a l’article i taula 69.8.2 de la Instrucció EHE-08. 

 

 Valors màxims de l’obertura de fissura  

En el càlcul s’ha considerat com a valors màxims d’obertura de fissura els que defineix 

la Instrucció EHE-08 en funció de la classe d’exposició definida per a cada element o 

grup d’elements estructurals i que consta en l’article i taula 5.1.1.2.  

Classe d’exposició, segons w max [mm] 
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l’article 8è Formigó armat (per a la 

combinació quasipermanent 

d’accions) 

Formigó pretensat (per a la 

combinació freqüent 

d’accions) 

I 0,4 0,2 

IIa, IIb, H 0,3 0,2 (1) 

IIIa, IIIb, IV, F, Qa (2) 0,2 

IIIc, Qb (2), Qc (2) 0,1 
Descompressió 

(1) Addicionalment s’haura de comprovar que les armadures actives es troben en la zona 

comprimida de la secció, sota la combinació quasipermanent d’accions. 

(2) La limitació relativa a la classe Q, només serà d’aplicació en el cas de que l’atac químic 

pugui afectar a l’armadura.  En altres casos, s’aplicarà la limitació corresponent a la classe 

general corresponent. 

 

6.1.4. Característiques dels materials estructurals 

Formigons 

En base als paràmetres de durabilitat definits en l’apartat 2.3 i d’acord també amb la 

Instrucció EHE-08 Taula 37.3.2.a de màxima relació a/c i mínim contingut de ciment 

(Kg/m3) i la Taula 37.3.2.b de resistència mínima recomanada en funció dels requisits 

de durabilitat de 30 N/mm2, les característiques dels formigons a emprar són les 

següents: 

Designació HA–25/B/10/ IIa 

Resistència característica 28 dies 25 N/mm² 

Consistència Tova  

Grandària màxima de l’àrid 10 mm 

Exposició ambiental IIa  

Tipus CEM II 42,5  

Contingut mínim per m3 ≥275 Kg Ciment 

Relació màxima a/c ≤0,60  

Additius No previstos en projecte 
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Acer per armadures passives 

D’acord amb l’article 32, taula 32.2a de la Instrucció EHE-08, les barres corrugades 

seran del tipus d’armadura d’acer soldable amb característiques especials de ductilitat. 

Les malles electrosoldades, es regiran per l’article 33, taula 33 i article 33.1.1, taula 33 

i 33.1.1 de la Instrucció EHE-08. 

Element Designació Límit elàstic 

Barres corrugades B 400S 400 N/mm² 

 

Tensió de càlcul =>  fyk = 400 N/mm2 

 

Característiques de la llosa del sostre 

El sostre emprat en el projecte respon a la tipologia i característiques bàsiques 

següents: 

Tipus: llosa massissa de formigó armat de 20 cm de cantell 

 

Característiques de la llosa de fonaments 

La llosa de cimentació emprada en el projecte respon a la tipologia i característiques 

bàsiques següents: 

Tipus: llosa massissa de formigó armat de 30 cm de cantell 

 

Característiques dels murs 

Els murs emprats en el projecte responen a la tipologia i característiques bàsiques 

següents: 
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Tipus: mur de formigó armat amb biga de fonamentació de vol 25cm per banda i cantell 30cm. 

 

6.2. ACCIONS 

6.2.1. Accions permanents 

Pes propi: correspon als elements estructurals, tancaments i elements separadors, 

envans, tot tipus de fusteria, revestiments, replens i equipament fix. 

Pretensat: s’ha avaluar segons Instrucció EHE-08 

Accions del terreny: s’ha avaluar segons instrucció DB-SE-C  

En general, pel pes propi dels diferents elements es consideraran els valors de les 

dimensions nominals i dels pesos específics mitjos, que pel materials més comuns 

són: 

formigó en massa: ........................................ 23,0 KN/m3 

formigó armat i pretensat: .............................25,0 kN/m3 

acer laminat: .................................................78,5 KN/m3 

maó massís:..................................................18,0 KN/m3 

maó perforat:.................................................15,0 KN/m3 

maó buit:  .....................................................12,0 KN/m3 
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6.2.2. Accions variables 

Sobrecàrrega d'ús 

La sobrecàrrega d'ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici, per raó del seu 

ús. La càrrega és distribuïda uniformement segons l’ús fonamental de la zona i es 

tenen en compte les combinacions corresponents. Aquestes són les següents: 

- Sostre  

Sobrecàrrega d’ús en cobertes.....................2,00 KN/m2  

Sobrecàrrega de neu ....................................0,52 KN/m2 

- Fonamentacions 

Sobrecàrrega d’ús.........................................2,00 KN/m2  

 

Sobrecàrrega de vent 

La sobrecàrrega de vent és la distribució i el valor de les pressions que exerceix el 

vent sobre l’edifici i les forces resultants depenent de la forma i de les dimensions de la 

construcció, de les característiques i de la permeabilitat de la seva superfície. 

El DB SE-AE indica que Manresa es troba en zona C (29 m / seg.) i el coeficient  

d’exposició  considerat en aquest càlcul és II (Terreny rural pla sense obstacles). 

En aquesta estructura no s’ha considerat l’acció del vent. 

 

Sobrecàrrega de neu 

La sobrecàrrega de neu és l’acció de la càrrega de neu sobre l’edifici o en particular 

sobre una coberta, tenint en compte la seva distribució i la seva intensitat. Depèn del 

clima del lloc, del tipus de precipitació, del relleu, de l’entorn, de la forma de l’edifici o 
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de la coberta, dels efectes del vent i dels intercanvis tèrmics en els paraments 

exteriors. 

Manresa amb una altitud de 238 m, es troba segons el mapa en la zona climàtica 

hivernal 2. Aleshores d’acord amb l’apartat 3.5 i l’Annex E del Document Bàsic DB SE-

AE i en funció d’aquestes dues dades, cal considerar una sobrecàrrega de neu de 0,52 

KN/m2 tant en coberta plana com en inclinada.  

 

Accions tèrmiques 

Les accions tèrmiques són les accions produïdes per les variacions de la temperatura 

ambient exterior, que depenen de les condicions climatològiques, l’orientació, 

l’exposició de l’edifici, dels característiques dels materials constructius, dels acabats i 

del revestiment, del règim de calefacció i ventilació i de l’aïllament tèrmic. 

D'acord a l'apartat 3.4 del DB SE-AE, poden no considerar-se si es disposen juntes de 

dilatació a les distàncies, que en elements estructurals de formigó o d’acer, no hi hagi 

elements continus de més de 40m de llargària. 

  

6.2.3. Accions accidentals 

Sisme 

Les accions sísmiques s’han d’avaluar segons la instrucció NSCE-02. 

D’acord amb l’Annex 1 de la NCSE-02, correspon a Manresa una acceleració sísmica 

bàsica ab = 0.04g i en el seu apartat 1.2.3 indica: 

Cal aplicar la NCSE-02 llevat en construccions d’importància moderada, segons 

l’apartat 1.2.3. Tanmateix en l’apartat 1.2.2 classifica les construccions en: 

D’importància moderada: Aquelles amb probabilitat despreciable de que la seva 

destrucció pel terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei primari, o 

produïr danys econòmics significatius a tercers. 



Annex 10.  Millora de la disponibilitat hidràulica de l’aigua crua d’entrada a l’ETAP  

30 

En compliment d’aquests paràmetres, no s’ha considerat el sisme en el càlcul 

d’aquesta l’estructura. 

 

Impacte 

Les accions d’impacte són les accions sobre un edifici causades per un impacte 

depenent de la massa, de la geometria i de la velocitat del cos que xoca, així com de 

la capacitat de deformació i de l’amortiment tant del cos com de l’element que rep 

l’impacta. El DB SE-AE considera només els impactes accidentals, no els premeditats. 

L’impacta que s’avalua és el de vehicles sobre els elements estructurals. 

L’acció d’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici s’ha de considerar si ho 

estableix l’ordenança municipal, en canvi, des de l’interior s’ha de considerar en totes 

les zones on el seu ús impliqui circulació de vehicles. 

La força estàtica equivalent a l’impacta de vehicles fins a 30 KN de pes total ha de ser 

de 50 KN en la direcció de circulació i 25 KN en la direcció perpendicular, no actuant 

simultàniament . En el cas d’un pilar a 0,60m d’alçària per sobre el nivell del vial i 

sobre una superfície rectangular de 0,25m d’alçària per l’ample del pilar.  

Al no haver-hi pilars en la circulació del turisme no s’ha considerat l’impacta en el 

càlcul d’aquesta estructura.  

 

6.3. CÀRREGUES 
6.3.1. Sostre  

Tipus de sostre:  llosa massissa 

Cantell del sostre ..........................................20 cm 

Pes propi.......................................................5,00 KN/m2 

Càrregues permanents ................................1,00 KN/m2 

Sobrecàrrega d’ús.........................................2,00 KN/m2 
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Sobrecàrrega de neu ...................................0,52 KN/m2 

TOTAL ..........................................................8,52 KN/m2 

 

6.3.2. Llosa de fonaments 

Tipus de sostre:  llosa massissa 

Cantell llosa ..................................................30 cm 

Pes propi.......................................................7,50 KN/m2 

Càrregues permanents ................................1,00 KN/m2 

Sobrecàrrega d’ús.........................................2,00 KN/m2 

TOTAL ..........................................................10,50 KN/m2 

 

6.4. BASES DE CÀLCUL 
6.4.1. Procés general de càlcul 

Pel que fa als elements de formigó armat s'utilitza el procés de càlcul en ruptura o 

mètode dels estats límit acceptat en el Capítol 2 de la EHE-08. 

Consisteix en determinar els efectes produïts per les accions aplicades a l'estructura o 

part de ella i a continuació, verificar la capacitat de resposta d’aquesta corresponent a 

l'estat límit estudiat. Sempre que el valor dels efectes produïts per les accions siguin 

inferiors a la capacitat de resposta de l’estructura, el comportament d’aquesta respecte 

d’aquest estat límit és correcte. 
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6.4.2. Coeficients de Seguretat 

Per tal de garantir que els efectes deguts a les accions aplicades no són més grans 

que els considerats en el càlcul, i que les respostes de l'estructura no són més petites 

que les considerades en el càlcul, hom defineix uns coeficients de majoració de les 

accions i de minoració de les resistències dels materials. 

 

Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables per l’avaluació dels Estats Límit 

Últims, d’acord amb l’article 12.1 i la taula 12.1.a de la Instrucció EHE-08: 

Situació persistent o 

transitòria 
Situació accidental 

Tipus d’acció 
Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensat γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 

Permanent de valor no constant γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Accidental --- --- γA = 1,00 γA = 1,00 

 

Accions permanents 

Les accions permanents són aquelles que actuen en tot moment i són constants en 

magnitud i posició, com ara el pes propi, les càrregues mortes, etc. 

 

Accions Variables 

Les accions variables són aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura, com ara 

la sobrecàrrega d’ús, accions eòliques, accions climàtiques, accions degudes al procés 

constructiu, etc. 
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Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables per l’avaluació dels Estats Límit de 

Servei, d’acord amb l’article 12.2 i la taula 12.2 de la Instrucció EHE-08: 

Tipus d’acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensat Armadura pretesa γP = 0,95 γP = 1,05 

 Armadura postesa γP = 0,90 γP = 1,10 

Permanent de valor no constant γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 

 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions per l’acer segons el DB-SE 

Situació persistent o transitòria Tipus de 

verificació (1) 
Tipus d’acció 

desfavorable favorable 

Permanent 

Pes propi, pes del terreny 

Empenta del terreny 

Pressió de l’aigua 

 

1,35 

1,35 

1,20 

 

0,80 

0,70 

0,90 
Resistència 

Variable 1,50 0 

 desestabilitzadora Estabilitzadora 

Permanent 

Pes propi, pes del terreny 

Empenta del terreny 

Pressió de l’aigua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

Estabilitat 

Variable 1.50 0 

(1)  Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen  

en el DB-SE-C. 
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Coeficients de simultaneïtat (ψ) per l’acer i el formigó segons el DB-SE 

 ψ0 ψ1 ψ2 

Sobrecàrrega superficial d’ús (categories segons DB-SE-AE) 

- Zones residencials (categoria A) 

- Zones administratives (categoria B) 

- Zones destinades al públic (categoria C) 

- Zones comercials (categoria D) 

- Zones de trànsit i d’aparcament de vehícles lleugers amb un 

pes total inferior a 30 kN (categoria E)  

- Cobertes transitables (categoria F) 

- Cobertes accessibles únicament per a manteniment (categoria 

G) 

 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

 

0,7 
(1) 

0 

 

0,5 

0,5 

0,7 

0,7 

 

0,7 
(1) 

0 

 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

 

0,6 
(1) 

0 

Neu 

- Per a altituds > 1000 m 

- Per a altituds ≤ 1000 m 

 

0,7 

0,5 

 

0,5 

0,2 

 

0,2 

0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 

(1) Pel que fa a les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents a l’ús des 

del que s’hi accedeix. 

 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims, d’acord amb l’article i la 

taula 15.3 de la Instrucció EHE-08: 

Situació de projecte 
Formigó 

γc 

Acer passiu i actiu 

γs 

Persistent o transitòria 1,50 1,15 

Accidental 1,30 1,00 
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6.4.3. Hipòtesis de càlcul 

Formigó 

En el formigó l'estructura ha estat calculada per aplicació de les hipòtesis de càlcul de càrregues 
verticals  i horitzontals, aplicant la combinatòria establerta en l’article 13 de la instrucció EHE-08: 
 

Estats Límit Últims article 13.2: 

Per les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 

 

Situacions persistents o transitòries: 

 

 

 

Situacions accidentals: 

 

 

  

Situacions sísmiques: 

 

 

 

sent: Gk,j Valor característic de les accions permanents. 

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,0i,Q1,k1,QkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+Q+P+*G+G ψγγγγγ

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,Qk,EAkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+A+P+*G+G ψγγγγγ

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,Q1,k1,11,QkAkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+Q+A+P+*G+G ψγψγγγγγ
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 Q*k,j Valor característic de les accions permaments de valor no 

constant. 

 Pk Valor característic de l’acció del pretensat. 

 Qk,1 Valor característic de l’acció variabke determinant. 

 Ψ0,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables 

concomitants.   

 Ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant.   

 Ψ2,i Qk,i Valors representatius quasipermanents de les accions variables 

amb l’acció determinant o amb l’acció accidental. 

 Ak Valor característic de l’acció accidental. 

 AE,k Valor característic de l’acció sísmica.  

 

Estats Límit de Servei article 13.3: 

Per aquests Estats Límit es consideraran únicament les situacions de projecte 

persistents i transitòries. En aquests casos, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 

 

Combinació poc probable o característica: 

 

 

 

Combinació freqüent: 

 

∑∑∑
1

,,0,1,1,
1≥

,*,
1≥

,, *
>

++++
i

jkiiQkQkP
j

jkjG
j

jkjG QQPGG ψγγγγγ

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,Q1,k1,11,QkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+Q+P+*G+G ψγψγγγγ
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Combinació quasipermanent: 

 

 

 

6.5. FONAMENTS 

Coeficients parcials de seguretat segons DB SE-C 

Situació de 

dimensionat 
Tipus 

Materials 

γR                        γF 

Accions 

γE                        γF 

Enfonsament 3,0 (1) 1,0 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 (2) 1,0 1,0 1,0 

Bolc (2)  

Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 (3) 1,0 

Accions desestabiltzadores 1,0 1,0 1,8 1,0 

Estabiliat global 1,0 1,8 1,0 1,0 

Capacitat estructural - - 1,6 (5) 1,0 

Pilots     

Arrencament 3,5 1,0 1,0 1,0 

Ruptura horitzontal 3,5 1,0 1,0 1,0 

Pantalles     

Estabilitat fons excavació 1,0 2,5 (6) 1,0 1,0 

Sifonament 1,0 2,0 1,0 1,0 

Rotació o traslació  

Equilibri límit 1 1,0 0,6 (7) 1,0 

Model de Winkler 1 1,0 0,6 (7) 1,0 

Persistent o 

transitòria 

Elements finits 1,0 1,5 1,0 1,0 

Enfonsament 2,0 (8) 1,0 1,0 1,0 

Lliscament 1,1 (2) 1,0 1,0 1,0 

Bolc  

Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0 

Accions desestabiltzadores 1,0 1,0 1,2 1,0 

Estabiliat global 1,0 1,2 1,0 1,0 

Capacitat estructural - (4) - (4) 1,0 1,0 

Extraordinària 

Pilots     

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,QkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+P+*G+G ψγγγγ
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Arrencament 2,3 1,0 1,0 1,0 

Ruptura horitzontal 2,3 1,0 1,0 1,0 

Pantalles  

Rotació o traslació  

Equilibri límit - - - - 

Model de Winkler 1,0 1,0 0,8 1,0 

Elements finits 1,0 1,2 1,0 1,0 

(1) En pilots es refereix a mètodes basats en assaigs de camp o fórmules analítiques (llarg termini), 

per mètodes basats en fórmules analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega 

fins trencament i mètodes basats en proves dinàmiques de clava i contrast amb proves de càrrega, 

es podrà prendre 2,0. 

(2) D’aplicació en fonamentacions directes i murs. 

(3) En fonamentacions directes, llevat justificació en contrari, no es considerarà l’empenta passiva. 

(4) Els corresponents Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o 

la Instrucció EHE. 

(5) Aplicable a elements de formigó estructural en el que el seu nivell d’execució és intens o normal, 

segons la Instrucció EHE. En els casos en el que el nivell de control d’execució sigui reduït, el 

coeficient γE haurà d’agafar-se, per situacions persistents o transitòries, igual a 1,8.  

(6) El coeficient γM serà igual a 2,0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les 

proximitats de la pantalla. 

(7) Afecta a l’empenta passiva. 

(8) En pilots, es refereix a mètodes basats en assaigs de camp o fórmules analítiques; per mètodes 

basats en proves de càrrega fins a trencament i mètodes basats en proves dinàmiques de clava 

amb control electrònic de la clava i contrast amb proves de càrrega, es podrà agafar 1,5. 
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6.6. PROGRAMA I DADES DE CALCUL 

El càlcul s’ha realitzat amb programes informàtics de disseny i càlcul d’estructures 

resolent així el càlcul i dimensionat d’estructures de formigó armat dissenyades amb 

sostres reticulars i lloses massisses de formigó, armades en dues direccions 

ortogonals per edificis sotmesos a accions verticals i horitzontals.  

Les dimensions entre eixos de nervis, el cantell del sostre, la capa de compressió i 

l’ampla del nervi, venen definits en els plànols que acompanyen el projecte parcial 

d’execució. 

El càlcul s’ha realitzat amb els programes de disseny i càlcul d’estructures de CYPE 

Ingenieros, S.A.: 

Programa: 

CYPECAD  

Versió: 

2012.h 

Empresa: 

Cype Ingenieros, S.A. 

 

6.6.1. Descripció de l’anàlisi efectuat pel programa  

Una vegada discretitzada l’estructura en elements senzills, barres pels pilars i sostres i 

elements finits de llosetes triangulars per a pantalles i murs, s’aplica el mètode de 

càlcul general dels desplaçaments, també conegut com mètode matricial de càlcul de 

la matriu de rigidesa. Així l’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul 

espacial en 3D, per mètodes matricials de rigidesa, format per pilars, cèrcols, àbacs, 

massissats i nervis. 

S'estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de 

llibertat i es crea la hipòtesi de no deformabilitat del pla de cada planta per a simular el 
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comportament del sostre, impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix. 

Per tant, l’edifici només podrà girar i desplaçar en el seu conjunt. 

S’accepta una certa redistribució dels esforços de la placa, partint del 85% dels 

moments finals de nusos totalment equilibrats i redistribuïts en el seu conjunt, sense 

que procedeixi a una manipulació dels mateixos en l’armat.    

Quan en una mateixa planta existeixin zones independents, es considerarà cada una 

d'aquestes com una part diferent de cara a la no deformabilitat d'aquesta zona i no es 

tindrà present en el seu conjunt. Per tant, les plantes es comportaran com a plans 

indeformables independents. 

El procés general de càlcul aplicat en l’anàlisi de l’estructura es el que està establert 

per l’EHE-08 i conegut pel nom dels Estats Límit. 

S’estableix una geometria de l’estructura que sotmesa a les accions considerades en 

el projecte i obtinguts els esforços i deformacions que originen les mateixes mitjançant 

un anàlisi matricial, les suporti amb un dimensionat raonable i lògic d’armadures i 

seccions, tenint present que les deformacions no superin els valors considerats com 

admissibles per la normativa vigent. 

 

6.6.2. Operacions considerades 

El programa te present una sèrie d’opcions de càlcul que poden ser definides i 

modificades per l’usuari: 

 

Llargària d’estreps 

El programa permet dues consideracions en quant a la llargària d’estreps: 

1.- Permet indicar la llargària mínima expressada en cm. a partir de la qual farem 

efectiu el reforç d’estreps en els suports de les bigues. 
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Lògicament, com les llargàries de les mateixes estan referides a eixos de pilars, la 

dada a indicar a aquí serà major o igual a 15 cm, corresponent a la llargària de la biga 

situada dins del pilar pel cas de pilars petits (25x25, 30x30, …). 

El valor adoptat per aquest càlcul és de 15 cm. 

2.- Permet definir la llargària mínima expressada en cm. de la zona que desitgem 

reforçar amb estreps a partir de l’eix dels pilars extrems de la biga i cap a l’interior de 

la mateixa en el cas de que no s’aconsegueixi dita llargària. 

El valor adoptat per aquest càlcul és de 80 cm. 

 

Redistribució de moments 

Es considera una redistribució de moments en cèrcols i jàsseres del 15%. 

 

Rigidesa a torsió 

No es considera la rigidesa a torsió en la placa llevat d’un percentatge del 10% en 

jàsseres i cèrcols de vora entre pilars. 

 

6.6.3. Dimensionat de l’estructura 

Una vegada escollits els esforços pèssims a cada element i secció de l’estructura 

sotmesa a flexió i flexió composta, es procedeix al dimensionat de les armadures 

seguint els criteris d’anàlisi del formigó armat que es deriva d’utilitzar el diagrama 

PARABOLA-RECTANGLE pel formigó i el LINEAL SIMPLIFICAT per l’acer, d’acord 

amb la normativa vigent EHE-08. 

S’utilitzen els límits exigits per les quanties mínimes indicades per a les normes, tant 

geomètriques com mecàniques, així com les disposicions indicades referents a 

nombre mínim de rodons, diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes. 
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Comprovació a tallant 

Es comprova a tallant la secció formada per les seccions verticals resistents situades 

al voltant de l'àbac i concèntriques amb ell, així com els elements de vora, segons 

l’article 44.2 de la Instrucció EHE-08. En el cas de que la contribució del formigó sigui 

insuficient per absorbir l'esforç, es disposaran els estreps necessaris. 

 

Comprovació a punxonament 

La comprovació a punxonament es realitza d’acord als criteris establerts en l’article 46 

de la EHE-08, en la secció formada pel conjunt de seccions verticals resistents 

situades al voltant de cada suport i a una distància igual a dues vegades el cantell útil 

de la placa, comptada des de la cara del suport inferior. En el cas de que la contribució 

sigui insuficient per absorbir l'esforç es disposaran unes creuetes amb estreps. També 

es comprova que no es superi l’esforç màxim de punxonament definit a 46.4 

(resistència màxima). 

 

6.6.4. Armat de cèrcols 

Els cèrcols de vora i forats són un dels elements d’importància fonamental en 

l’esquema resistent dels sostres de llosa massissa. Les funcions que realitzen són: 

- Enllacen i traven la placa perimetral als pilars. 

- Reforcen els àbacs encastant la placa en els pilars. 

- Suporten de forma directe els tancaments de façana. 

- Ajuden amb el seu estrebat a resistir i evitar els punxonaments de la placa en els 

pilars de vora, qui per l’altra part, són els més delicats i desfavorables. 
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- Redistribueixen esforços anormals. 

- Tot i no ser el cas, en zona sísmica la seva importància és bàsica, mantenint lligada 

tota l’estructura. 

Els cèrcols de vora s’han dimensionat a flexió, tallant i torsió. Seguint els criteris 

establerts en l’EHE-08 es comprova a tallant els cèrcols del sostre i tenint present el 

plànol de replanteig dels forats en el mateix en les proximitats dels pilars, es procedeix 

a determinar l’estat d’aquestes zones enfront al punxonament. 

Per aquelles zones on sigui necessari ferrallar per puxonament o tallant, s’indica en els 

plànols de replanteig, l’armadura que hauran de portar. 

S’extremarà per part de la Direcció Tècnica de l’obra el control de les armadures a 

tallant que s’indiquen en els plànols, ja siguin estreps, espirals o barres a 45º, donada 

la ruptura fràgil i brusca que pot originar-se en el sostre per absència o mala 

col·locació de les mateixes. 

 

6.6.5. Detalls i criteris constructius 

Cèrcols 

S’adjunten uns plànols del tipus de cèrcols, on gràficament s’especifiquen de manera 

precisa els detalls necessaris per un bon muntatge i construcció dels mateixos. 

Quan un cèrcol secundari creua recolzant-se sobre un altre, pot prescindir-se dels 

estreps a partir del punt d’encreuament, donat que, a partir d’aquest punt, la longitud 

de més que es grafia en les plànols es realitza degut a necessitats d’ancoratge de 

barres per esforços de flexió i no de tallant.  

 

6.6.6. Deformacions 

El programa CypeCad calcula els sostres reticulars com si fossin lloses massisses 

però reduint les rigideses de les barres a la meitat, pensant fonamentalment per 
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obtenir esforços i armats el més constructius possibles. Això proporciona amb la seva 

anàlisi elàstica i lineal desplaçaments verticals en els mateixos que requereixen una 

certa interpretació i manipulació perquè puguin ser útils i fiables. Els desplaçaments 

verticals que proporciona el programa són les fletxes elàstiques. 

Tanmateix els desplaçaments dels nusos en una anàlisi espacial es troben íntimament 

relacionats entre si i les fletxes representen desplaçaments diferencials relatius als 

pilars i aquests a la vegada, depenent del nombre de plantes que suportin, també 

experimenten escurçaments de menor o major magnitud. 

Per altra banda, el programa no permet la introducció directa del mòdul de deformació 

secant Ec del formigó, donat que es calcula en funció de la fck del formigó. El càlcul de 

la fletxa elàstica es realitza partint del resultat que proporciona el programa per un HA-

25, multiplicant dit valor per la relació de mòduls, mòdul d’elasticitat de l’acer / mòdul 

de deformació secant del formigó. 

                 Es                                        21. 104                                               21.104 

fletxa . --------- => fletxa . ----------------------- => fletxa . ----------------- => 

                 Ec                                   8500 (25+8)1/3
                                2,726 .104 

fletxa . 7,70 N/mm2 

Les fletxes elàstiques que s’obtenen en les lloses massisses per la pèrdua de rigidesa 

que es produeix en el sistema constructiu, fa emprar un factor d’amplificació βi = 1,20 

per considerar-les com fletxes instantànies. 

Com a conclusió final podem escriure el següent: 

Fletxa => (Σ δz - Σ δp) . β  

Σ δz => sumatori per hipòtesis dels desplaçaments verticals del punt de desplaçament 

màxim => Fletxa elàstica facilitada pel programa. 

Σ δp => mitjana dels escurçaments dels pilars del requadre que forma part el punt del 

desplaçament màxim, facilitat pel programa. 
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β => factor d’amplificació en funció de les fletxes a obtenir. 

S’ha establert com a condició de càlcul en el mateix programa que el límit extrem de 

les deformacions no sobrepassin els següents valors màxims, d’acord amb l’article 50 

de la Instrucció EHE-08: 

BIGUES I PLAQUES ALLEUGERIDES (Edificacions normals) 

Fletxa activa..................................................fact ≤ L/400   

Fletxa total a temps infinit .............................f act ≤ L/250; f ≤ L/500 + 1,00 cm                

 

Essent L la llum de la crugia 

 

SOSTRES UNIDIRECCIONALS 

Fletxa activa..................................................f act ≤ L/500; L/1000 + 0,5 cm 

Fletxa total a temps infinit .............................f act ≤ L/250; f ≤ L/500 + 1,00 cm                

 

Tanmateix i d’acord amb el CTE DB SE Seguretat estructural, apartat 4.3.3.1 els límits 

admissibles són els següents: 

 

INTEGRITAT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

a) f act ≤ L/500 en pisos amb envans fràgils (com els de gran format, rajoles bordes 

o plaques) o paviments rígids sense junts. 

b) f act ≤ L/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts.  

c) f act ≤ L/300 en la resta de casos. 
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APARENÇA DE L’OBRA:  f tot ≤ L/300 (només fletxes instantànies per qualsevol 

combinació accions del tipus denominat 

freqüent, curta i mitjana durada). 

 

CONFORT ALS USUARIS: f tot ≤ L/350  (combinació d’accions del tipus denominat 

quasipermanent, curta i mitjana durada). 

 

QUADRE RESUM (aproximat en funció del ritme de l’obra) 

Concepte Fletxa Amplificació Sostre Combinació 

2,00 Llosa massissa Integritat elements 

const. 

f act ≤ L/500/400/300 

Activa 
1,75 Reticular 

3,00 Llosa massissa Aparença obra  

f tot ≤ L/300 

Total a termini 

infinit 2,00 Reticular 

G + Q 

pèssima 

1,50 Llosa massissa Confort 

f tot ≤ L/350 

Instantània 

sobrecàrrega 1,25 Reticular 
Hipòtesi Q 

 

6.7. ACCIONS CONSIDERADES 

6.7.1. Gravitatòries 

Planta S.C.U.(KN/m²) Càrreg.mortes (kN/m²) 

Sostre 2.0 1.0 
Fonamentació 2.0 1.0 

 

6.7.2. Vent 

Sense acció de vent 
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6.7.3. Sisme  

Sense acció de sisme 

 

6.7.4. Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques 
Càrrega permanent  

Sobrecàrrega d'us 

Referència Naturalesa 
Addicionals 

N1 Neu Neu 

 

6.7.5.  Empentes en murs 

Carrega per defecte als quatre murs 

Una situació de rebliment 

Càrrega:H1 Empentes terreny 

Amb replè: Cota 0.00 m 

Angle de talús 0.00 Graus 

Densitat aparent 2.00 T/m³ 

Densitat submergida 1.00 T/m³ 

Angle fregament intern 27.00 Graus 

Evacuació per drenatge 100.00 % 

 

6.7.6. Llistat de càrregues 

Càrregues especials introduïdes (en kN, kN/m i kN/m2) 
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

1 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 19.68, -1.32) ( 20.62, -0.38)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 21.10, -0.86) ( 20.62, -0.38)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 20.16, -1.80) ( 21.10, -0.86)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 20.16, -1.80) ( 19.68, -1.32)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 21.96, -1.80) ( 21.48, -1.32)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 21.48, -1.32) ( 22.42, -0.38)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 22.90, -0.86) ( 22.42, -0.38)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 21.96, -1.80) ( 22.90, -0.86)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 23.76, -1.80) ( 23.28, -1.32)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 23.28, -1.32) ( 24.22, -0.38)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 24.70, -0.86) ( 24.22, -0.38)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 23.76, -1.80) ( 24.70, -0.86)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 25.56, -1.80) ( 25.08, -1.32)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 25.08, -1.32) ( 26.02, -0.38)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 26.50, -0.86) ( 26.02, -0.38)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 25.56, -1.80) ( 26.50, -0.86)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 26.22, -2.02) ( 27.35, -2.02)

 Càrrega permanent Lineal 0,09 ( 26.22, -3.15) ( 26.22, -2.02)

 N 1 Superficial 0.52 ( 18.95, 0.80) ( 27.20, 0.85) 

    ( 27.15, -3.00) ( 18.95, -3.00)

 

6.8. ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 

Desplaçaments 
Accions característiques 

 

6.9. SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran 

d'acord amb els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 
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≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Sense coeficients de combinació 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

On: 

Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 

γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

Ψp,i Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

Ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

 

6.9.1. Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (Ψ) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

Persistent o transitòria 
Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (Ψp) Acompanyament 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

Persistent o transitòria 

Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

 

Favorable Desfavorable 

Principal 

(Ψp) 

 

Acompanyament  

(Ψa) 

 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

 

Tensions sobre el terreny 

Característica 

Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 

Coeficients de combinació 

(Ψ)  

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

Desplaçaments 

Característica 

Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 

Coeficients de combinació 

(Ψ)  

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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6.9.2. Combinacions 

- Noms de les hipòtesis 

G Càrrega permanent 
Qa Sobrecàrrega d'us 

N1 Neu N1 Neu 

 

- E.L.U. de ruptura. Formigó 

Comb. G Qa N 1 

1 1.000       

2 1.350       

3 1.000 1.500    

4 1.350 1.500    

5 1.000    1.500 

6 1.350    1.500 

7 1.000 1.050 1.500 

8 1.350 1.050 1.500 

9 1.000 1.500 0.750 

10 1.350 1.500 0.750 

11 1.000       

12 1.350       

13 1.000 1.500    

14 1.350 1.500    

15 1.000    1.500 

16 1.350    1.500 

17 1.000 1.050 1.500 

18 1.350 1.050 1.500 

19 1.000 1.500 0.750 

20 1.350 1.500 0.750 

 

- E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
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Comb. G Qa N 1 

1 1.000       

2 1.600       

3 1.000 1.600    

4 1.600 1.600    

5 1.000    1.600 

6 1.600    1.600 

7 1.000 1.120 1.600 

8 1.600 1.120 1.600 

9 1.000 1.600 0.800 

10 1.600 1.600 0.800 

11 1.000       

12 1.600       

13 1.000 1.600    

14 1.600 1.600    

15 1.000    1.600 

16 1.600    1.600 

17 1.000 1.120 1.600 

18 1.600 1.120 1.600 

19 1.000 1.600 0.800 

20 1.600 1.600 0.800 

 

- Desplaçaments 

Comb. G Qa N 1 

1 1.000       

2 1.000 1.000    

3 1.000    1.000 

4 1.000 1.000 1.000 

 

6.10. DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

Grup  Nom del grup  Planta Nom planta  Alçada  Cota  

1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.00 0.80 
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0 Fonamentació          -2.20 

6.11. DADES GEOMÈTRIQUES MURS 

- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

 Dades geomètriques del mur 

Referència Tipus mur 
GI- 

GF 

Vértex 

Inicial Final 
Planta 

Dimensions 

Esquerra +Dreta 

=Total 

M1 
Mur de formigó 

armat 
0-1 

( 18.80, -3.15)  

( 18.80, 1.00) 
1 0.15+0.15=0.3 

M2 
Mur de formigó 

armat 
0-1 

( 18.80, 1.00) 

( 27.35, 1.00) 
1 0.15+0.15=0.3 

M3 
Mur de formigó 

armat 
0-1 

( 27.35, -3.15)  

( 27.35, 1.00) 
1 0.15+0.15=0.3 

M4 
Mur de formigó 

armat 
0-1 

( 18.80, -3.15)  

( 27.35, -3.15) 
1 0.15+0.15=0.3 

 

Empentes i sabata del mur 

Referència Empenta Sabata del mur 

M1 

Empenta esquerra: 

Càrrega per Defecte 

Empenta dreta : 

Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.800 x 0.300 

Vol.: esq.:0.25 dre.:0.25 cantell:0.30 

Tensions admissibles 

-Situacions persistents: 0.118 MPa 

-Situacions accidentals: 0.177 MPa 

Mòdul de balast: 2935.00kN/m3  

M2 

Empenta esquerra: 

Càrrega per Defecte 

Empenta dreta : 

Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.800 x 0.300 

Vol.: esq.:0.25 dre.:0.25 cantell:0.30 

Tensions admissibles 

-Situacions persistents: 0.118 MPa 

-Situacions accidentals: 0.177 MPa 

Mòdul de balast: 2935.00kN/m3 
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M3 

Empenta esquerra: 

Sense càrregues 

Empenta dreta : 

Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació:0.800 x 0.300 

Vol.: esq.:0.25 dre.:0.25 cantell:0.30 

Tensions admissibles 

-Situacions persistents: 0.118 MPa 

-Situacions accidentals: 0.177 MPa 

Mòdul de balast: 2935.00kN/m3 

M4 

Empenta esquerra: 

Sense càrregues 

Empenta dreta : 

Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació:0.800 x 0.300 

Vol.: esq.:0.25 dre.:0.25 cantell:0.30 

Tensions admissibles 

-Situacions persistents: 0.118 MPa 

-Situacions accidentals: 0.177 MPa 

Mòdul de balast: 2935.00kN/m3 

 

6.12. LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 

Lloses fonamentació Cantell (cm) Mòdul balast (kN/m³)

Tensió admisible 

en situacions 

persistents 

(MPa) 

Tensió admisible

en situacions 

accidentals 

(MPa) 

Totes 30 1918.00 0.118 0.177 

 

6.13. MATERIALS UTILITZATS 

6.13.1. Formigons 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25MPa; γc = 1.50 

 

6.13.2. Acers per element i posició 

Acers en barres 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 400 S; fyk = 400MPa; γs = 1.15  
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6.14. ARRENCADES DE PILARS I MURS PER HIPÒTESI 
- Nota: 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 

Els esforços murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat del mur en la 

planta. 

Esforços en arrencades 

Suport Hipòtesi N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

M1 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

N 1 

108.1 

11.5 

2.2 

26.6 

1.4 

0.5 

0.5 

0.2 

0.0 

67.9 

1.6 

0.6 

0.6 

0.2 

0.1 

-0.0 

-0.0 

0.0 

M2 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

N 1 

260.6 

24.4 

5.1 

-3.8 

-1.5 

-0.4 

-78.9 

-1.2 

-0.9 

-1.3 

-0.4 

-0.1 

-162.2 

1.6 

0.1 

-0.2 

0.3 

0.1 

M3 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

N 1 

104.9 

10.5 

2.0 

-26.1 

-1.2 

-0.5 

0.5 

0.2 

0.0 

-67.0 

-1.4 

-0.6 

-0.1 

-0.1 

-0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

M4 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

N 1 

256.8 

23.2 

4.8 

-4.2 

-1.5 

-0.4 

78.7 

1.1 

0.9 

0.4 

0.3 

0.1 

161.7 

-1.7 

-0.1 

-3.1 

-0.4 

-0.1 

 

6.15.  LLISTAT D'ARMAT DE MURS  

Mur M1: Longitud: 385 cm  

Armadura vertical Armadura horitzontal 
Planta 

Gruix 

(cm) Esquerra Dreta Esquerra Dreta 

F.C. 

(%) 

Sostre  30.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 100.0 

 

Mur M2: Longitud: 825 cm  

Armadura vertical Armadura horitzontal 
Planta 

Gruix 

(cm) Esquerra Dreta Esquerra Dreta 

F.C. 

(%) 

Sostre  30.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 100.0 
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Mur M3: Longitud: 385 cm 

Armadura vertical Armadura horitzontal 
Planta 

Gruix 

(cm) Esquerra Dreta Esquerra Dreta 

F.C. 

(%) 

Sostre  30.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 100.0 

 

Mur M4: Longitud: 825 cm 

Armadura vertical Armadura horitzontal 
Planta 

Gruix 

(cm) Esquerra Dreta Esquerra Dreta 

F.C. 

(%) 

Sostre  30.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 100.0 

 

F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix 

de formigó són suficients. 

 

6.16. LLISTAT D'ARMAT EN LLOSES 

6.16.1.   Fonamentació 

Llosa fonamentació 

Alineacions longitudinals  Alineacions transversals 
Planta 

Gruix 

(cm) Inferior Superior Inferior Superior 

Fonamentació 30.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm 

 

6.16.2. Sostre 

Llosa sostre 

Alineacions longitudinals  Alineacions transversals 
Planta 

Gruix 

(cm) Inferior Superior Inferior Superior 

Sostre 20.0 Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm 
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6.17. DEFORMACIONS 

La deformació màxima observada al sostre de la caseta amb una amplificació del 2,5 

és de f=0.042cm (L/16586) en sentit longitudinal i f=0.035cm (L/6122) en sentit 

transversal. 

D’altra banda, la deformació màxima observada al les cimentacions amb una 

amplificació del 2,5 és de f=135cm (L/6122) en sentit longitudinal i f=0.131cm (L/2932) 

en sentit transversal. 

 

6.18. CONCLUSIÓ 

La llosa de coberta de la caseta tindrà un cantell de 20cm, un recobriment mínim 

superior, lateral i inferior de 2cm i un recobriment nominal superior, lateral i inferior de 

3cm.  

La llosa superior serà de formigó amb la següent armadura: 

- Armadura longitudinal superior: Ø10c/15 cm 

- Armadura longitudinal inferior: Ø10c/15 cm 

- Armadura transversal superior: Ø10c/15 cm 

- Armadura transversal inferior: Ø10c/15 cm 

La llosa de fonamentació de la caseta tindrà un cantell de 30cm, un recobriment mínim 

superior, lateral i inferior de 2cm i un recobriment nominal superior, lateral i inferior de 

3cm.  

La llosa inferior serà de formigó amb la següent armadura: 

- Armadura longitudinal superior: Ø12c/30 cm 

- Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30 cm 

- Armadura transversal superior: Ø12c/30 cm 

- Armadura transversal inferior: Ø12c/30 cm 

I els murs de la caseta tindran un cantell de 30cm, un recobriment mínim superior, 

lateral i inferior de 2cm i un recobriment nominal superior, lateral i inferior de 3cm.  
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Els murs seran de formigó amb la següent armadura: 

- Armadura vertical esquerra: Ø12c/30 cm 

- Armadura vertical dreta: Ø12c/30 cm 

- Armadura horitzontal esquerra: Ø12c/15 cm 

- Armadura horitzontal dreta: Ø12c/15 cm 

Les característiques dels materials que s’han d’emprar per la construcció de la caseta 

són les següents: 

- Formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova (6-9±1), amb una relació màxima aigua 

ciment de a/c≤0,60 i un contingut mínim de ciment de 275Kg/m3. 

- Ciment tipus CEM II 42,5/B-S 

- Acer corrugat B500S. Es col·locarà en obra B500S tot i que en els càlculs s’ha 

utilitzat B400S segons EHE-08. 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Un cop conegudes les instal·lacions existents, es procedeix a descriure les noves 

instal·lacions a realitzar per tal de que arribi aigua a la ETAP des del canal de la 

Talaia. 

L’aigua provinent del canal de la Talaia es desviarà a la cota de 283,60m. Aquesta 

aigua arribarà a una arqueta de base quadrada de 1,20x1,20m, construïda amb mur 

de formigó armat de 15cm de gruix, sobre solera de formigó de 15cm de gruix amb 

tapa de fosa DN600 de registre i gravada a la part superior. L’arqueta comptarà amb 

un filtre de reixa. 

L’aigua provinent de l’arqueta tranquil·litzadora és conduirà mitjançant una canonada 

de DN500 de fosa dúctil fins a la unió amb el tram de canonada existent. La canonada 

anirà col·locada en rasa a amb arena de suport tipus sauló fins 10 cm sobre tub. 

Després de l’arena el reblert es farà amb terra procedent de l’excavació, amb una 

bona compactació. Aquesta canonada s’unirà amb la canonada existent, tram 2, ja 

instal·lada durant la fase 1.  
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La canonada del tram 2, s’unirà amb la caseta de bombes, destinada a protegir els 

equips i la instal·lació elèctrica. La caseta tindrà unes dimensions exteriors 8,5 x 4,1m2 

i 3 m d'alçada. Degut a la geometria del terreny i a la situació de la canonada d’entrada 

al bombament, es situarà la caseta 2,2m per sota el terreny. Els murs de la caseta 

seran de formigó armat i es recolzaran sobre una solera de formigó armat de 30 cm 

mitjançant una biga de fonamentació amb un vol de 25cm per banda. El sostre, serà 

de formigó armat de 250cm de cantell. A l'interior de la caseta s'hi accedirà a través 

d'un buit al sostre i una escala de paret construïda mitjançant pates. Es disposarà 

també de quatre forats a la llosa de sostre coberts per xapes d’acer inoxidable plegada 

amb L de 30, per al de poder accedir a l’interior amb un braç de grua i realitzar les 

operacions necessàries d’emplaçament o substitució d’elements. 

Aquesta caseta es situarà dins el recinte de Dipòsits Nous, a l’espai lliure situat entre 

el dipòsit 3 i les tanques perimetrals. La caseta tindrà capacitat per quatre bombes 

model NB 150-200/218, tot i que només se’n instal·laran tres. Les bombes disposaran 

de vàlvula de comporta a l’entrada i sortida i de vàlvula de retenció a la sortida de la 

bomba per impedir el retorn de l’aigua. 

Les bombes seran de model Grundfos NB150-200/218 de 3KW de potència, les quals 

permetran impulsar l’aigua fins a l’arqueta d’entrada de Dipòsits Nous. El primer tram 

de col·lector d’aspiració serà amb tub de DN 200 mm i el de sortida de DN 150 mm.  

La canonada d’impulsió a instal·lar és de fosa dúctil de 500 mm. Transcorrerà per 

l’interior del recinte de la planta de Dipòsits Nous i anirà protegida a tot el volt amb 

arena tipus sauló, reblert posteriorment amb terra procedent de l’excavació. Comptant 

amb una bona compactació tant de l’arena com de la terra de reblert. Els residus 

procedents de l’excavació s’hauran de portar a l’abocador satisfent la taxa 

corresponent.  

A la caseta s’instal·laran els nous quadres elèctrics de tots els equips nous i aquests 

s’hauran d'adaptar a les instal·lacions de telecontrol existents. Amb els equips de 

comandament i protecció necessaris, el cablejat de potència i de maniobra, i les 

canonades de PE corrugat en els trams on vagi enterrat. 

El cablejat de potència i maniobra dels quadres, anirà protegit amb tub, canals i 

safates de PVC estancs. I es preveu la posada a terra de la instal·lació per tal 

d’aconseguir que no es superi el valor de 10 Ohms de resistència.  
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Per últim només afegir que s’instal·larà un nou enllumenat interior i exterior de les 

noves instal·lacions. 

Pel que fa les canalitzacions i les excavacions per la situació de l’arqueta es preveu fer 

l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on sigui necessari mitjançant panells 

metàl·lics o de fusta si s’escau. 

Al llarg del recorregut de la nova canalització s’hauran de substituir i reposar totes les 
instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els 
camins, els murs de pedra, el canal de reg i els murets de separació entre horts si 
s’escau.  

Finalment es preveu el transport terres sobrants a l’abocador satisfent les taxes 
corresponents. 

 

Figura 5.Futur emplaçament del bombament 
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Figura 6. Arqueta actual, camí per on passarà la nova 

canalització d’impulsió i la futura arqueta. 

 

8. CONCLUSIONS 

La canonada actual de conducció d’aigua del llac de l’Agulla a Dipòsits Nous té una 

capacitat de 2.000m3/h, suficient per subministrar aigua crua a la ETAP pel cabal futur 

de disseny. Per tant, no serà necessària una nova canalització d’aigua crua per 

complementar l’actual, 

El problema de canonada única d’arribada d’aigua crua a la ETAP de Manresa, es 

solucionarà mitjançant una nova canalització que utilitzarà aigua procedent del canal 

de la Talaia. L’aigua serà desviada del canal de rec situat al nord de la ETAP i 

conduïda mitjançant un primer tram de canonada nova i un segon de canonada ja 

existent fins a una cambra de bombament situada en el recinte de la ETAP. La cambra 

de bombes s’unirà amb l’arqueta d’arribada mitjançant un tercer tram de canalització. 

Els tres trams de canalització presenten les mateixes característiques, tubs de fosa de 

500mm de diàmetre. La caseta de bombes està dissenyada per donar cabuda a quatre 

bombes de model Grundfos NB150-200/218 amb motor de 3KW de potència. 

Inicialment només se n’instal·laran tres ja que són les necessàries per impulsar el 

cabal limitat per els primers trams de la canonada, 600m3/h. Un cabal de 600m3/h no 
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és suficient per abastir la ETAP diàriament ja que és inferior al cabal de disseny 

d’aquesta, però adequat per un ús puntual i/o d’emergència. 

 

9. ANNEXES 

- Annex 11. Esudi d’alternatives per a la conducció del canal de la Talaia a Dipòsits 

Nous 



ACTUACIÓ 3 

 Annex 11. Estudi d’alternatives per a la conducció 

 del canal de la Talaia a Dipòsits Nous 
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació s’adjunta el Estudi d’alternatives conducció Talaia a Dipòsits Nous 

realitzat per Sergi Grau, tècnic redactor d’Aigües de Manresa SA., al març de 2006. 

Aquest estudi, ha servit de suport per la redacció del present projecte ja que l’estudi 

d’alternatives va servir guiar la instal·lació d’un tram de canonada aprofitant les obres 

d’urbanització del Pla Parcial Concòrdia que afectaven el camí que passa contigu a la 

ETAP per la part superior de Dipòsits Nous. Les imatges preses durant la col·locació 

de la canonada també s’adjunten a continuació. 

 

2. ESTUDI D’ALTERNATIVES CONDUCCIÓ TALAIA A 
ADIPÒSITS NOUS 
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ESTUDI ALTERNATIVES CONDUCCIÓ TALAIA A DIPÒSITS 
NOUS 

ÍNDEX 

1. DADES DE PARTIDA  

2. OPCIONS 

3. RECORREGUT 

4. PRESSUPOST ORIENTATIU (P.E.M.)  

 

1. DADES DE PARTIDA 

• Cota canal talaia 284,6m. 

• Cota entrada dipòsits: 286m (aprox, cal referenciar). 

• Longitud canalització 500 metres. 

• Cabal màxim canal talaia 150 l/s (suposició, ja que aquest cabal vindrà limitat 

per la canalització existent, una part entubada i per la seva pendent), es pot 

dimensionar la canonada per a 275l/s (cabal actual entrada dipòsits nous). 

 

2. OPCIONS 

Degut a la falta de cota (a l’entorn de 2 metres) s’haurà de treballar amb una impulsió, 

que es pot situar: 

 

a) RECINTE DIPÒSITS NOUS. 

Avantatges: 

• Bombes en línia dins el recinte de dipòsits, facilitat de control, manteniment 

• Instal·lació elèctrica integrada a dipòsits nous.  

Inconvenients: 
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• Cota del bombament per sota 3 metres dipòsits nous per evitar o reduir al 

màxim la possibilitat de treballar amb aspiració negativa. 

• Nivell de la canonada sempre per sota nivell canal talaia, cosa que significa 

una excavació d’uns 5 metres davant el mur de la torre Vinyes. 

• L’ampliació del cabal d’arribada vindrà limitat per la capacitat hidràulica de la 

canonada i de la capacitat d’aspiració (NPSH) de les bombes. 

 

b) CANAL TALAIA. 

Avantatges: 

• Minimitzes l’excavació davant la torre Vinyes a un màxim de 2,5 metres (per 

mantenir el punt d’arribada com el punt més alt i evitar el buidat de la 

canonada). 

• L’ampliació del cabal d’arribada a igual canonada es pot fer ampliant la 

capacitat de les bombes, implica una canonada de menor diàmetre que l’opció 

a). 

• Arqueta tranquilitzadora i pou d’impulsió dins la mateixa obra civil.  

Inconvenients: 

• Realitzar una nova escomesa o fer arribar un cable de potència des de dipòsits 

nous. 

• S’ha de realitzar una caseta de considerables dimensions al costat del canal 

Talaia en un terreny que no és de propietat. 

• Accés difícil a la impulsió. 

 

3. RECORREGUT 

1) S’iniciaria a partir del canal Talaia, sota el camí d’accés de la torre Vinyes. 
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Canal Talaia sortint d’un tram entubat, amb un ullal, tenim marge 

a banda i banda del canal. 

 

2) L’arqueta tranquilitzadora i segons l’opció la impulsió es podrien col·locar en un 

espai existent entre el canal i el petit pla d’accés a la torre Vinyes. L’accés a les 

instal·lacions quedaria garantit amb l’accés a la torre Vinyes. 
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Canal Talaia entubat, a la dreta marge on es podria col·locar 

l’arqueta tranquilitzadora i la impulsió, al fons la tanca de la 

torre Vinyes. 

 

 

Foto des de dalt el marge, al fons a l’esquerra Canal Talaia 

entubat. 
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Foto des de dalt el marge amb l’entrada de la torre Vinyes al 

fons. En aquest punt és on tindriem l’excavació més profunda. 

 

3) Baixada des de l’accés a la torre Vinyes fins a trobar el canal procedent de dipòsits 

nous. 

 

Baixem reseguint la tanca de la torre Vinyes pel seu camí 

d’accés fins trobar el canal procedent de dipòsits nous a ma 

esquerra. 
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4) Passem per l’actual canal procedent de dipòsits nous. 

 

Canal procedent de dipòsits nous, amb la torre Vinyes al fons. 

 

 

Canal procedent de dipòsits nous, observem que és un pas 

estret entre marges. 
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Arribada a dipòsits nous, en la opció corresponent la impulsió es 

situaria a ma dreta dins el recinte. En aquest punt la cota de la 

solera del canal coincideix amb la cota de la solera del canal de 

Talaia. 

 

4. PRESSUPOST ORIENTATIU (P.E.M.) 

Opció a) per 150 l/s (540m3/s) 

Arqueta tranquilitzadora 9.000,00 €
Arqueta impulsió 10.000,00 €
Arqueta arribada 4.000,00 €
Equips bombament 18.000,00 €
Instal·lació elèctrica i de senyal 12.000,00 €
Canonada fosa DN400 67.000,00 €
Rases 60.000,00 €
TOTAL 180.000,00 €  
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Opció a) per 275 l/s (990m3/s) 

Arqueta tranquilitzadora 9.000,00 €
Arqueta impulsió 12.000,00 €
Arqueta arribada 4.000,00 €
Equips bombament 22.000,00 €
Instal·lació elèctrica i de senyal 14.000,00 €
Canonada fosa DN500 81.000,00 €
Rases 60.000,00 €
TOTAL 202.000,00 €  

 

Opció b) per 150 l/s (540m3/s) 

Arqueta tranquilitzadora/impulsió 15.000,00 €
Arqueta arribada 4.000,00 €
Equips bombament 22.000,00 €
Instal·lació elèctrica i de senyal 14.000,00 €
Subministre elèctric i de senyal 15.000,00 €
Canonada fosa DN300 41.000,00 €
Rases 50.000,00 €
TOTAL 161.000,00 €  

 

Opció b) per 275 l/s (990m3/s) 

Arqueta tranquilitzadora/impulsió 15.000,00 €
Arqueta arribada 4.000,00 €
Equips bombament 26.000,00 €
Instal·lació elèctrica i de senyal 16.000,00 €
Subministre elèctric i de senyal 20.000,00 €
Canonada fosa DN400 67.000,00 €
Rases 50.000,00 €
TOTAL 198.000,00 €  

 

Sergi Grau i Torrent 

Març 2006 
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3. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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ACTUACIÓ 4 

Annex 12: Càlcul estructural dels elements malmesos al 

  recinte dels dipòsits d’aigua elevada de Manresa 
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1. PROBLEMÀTICA ACTUAL 
Al recinte del dipòsit elevat de La Muntanya a la cota 312, s’hi troba una caseta auxiliar 

per a usos hidràulics i un dipòsit per l’emmagatzematge d’aigua potable que presenten 

un estat força deficient, tal com s’evidencia en l’informe adjuntat a l’Annex 11 i es 

recomana substitució de les dues taulades. 

 

 

Figura 1. Vista del sostre per la part interior de la caseta. 

 

 

Figura 2. Vista del sostre per la part interior del dipòsit. 
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2. OBJECTE DE L’ESTUDI 
L’objecte del present estudi és el disseny i dimensionament d’elements estructurals 

que es trobin en mal estat i així millorar les mesures de seguretat de les instal·lacions 

dels dipòsits d’aigua elevada de Manresa. 

 

3. DADES DE PARTIDA 
Els dipòsits d’aigua elevada de Manresa es troben al nord-est de la planta de Dipòsits 

Nous i com indica el seu nom en una situació elevada per tal de donar servei a una 

part de la xarxa de Manresa, al dipòsit de la Culla, a la xarxa agulla, Poal i Viladordis. 

El solar on està ubicada aquesta estructura és dins de les instal·lacions d’Aigües de 

Manresa S.A. a Manresa.   

Els dipòsits d’aigua elevada en troben en terrenys de propietat d’Aigües de Manresa 

SA, junt a la Torre del Vinyes. En aquest punt es troben dos dipòsit destinats a 

l’emmagatzematge d’aigua potable de 600 i 1600m3 i un edifici auxiliar destinat a obra 

hidràulica. 

L’estructura existent del dipòsit d’aigua potable està formada per uns murs de formigó 

en massa i pilars interiors de formigó armat i un sostre unidireccional de biguetes 

precomprimides de formigó. I l’estructura existent del sostre de la caseta està formada 

per una jàssera perimetral de formigó armat que descansa sobre unes parets de maó i 

un sostre de llosa massissa de formigó de cantell constant. 

Es va encarregar un informe de prediagnosi que s’ha adjuntat a l’annex 11. Aquest 

informe recomana procedir a una substitució física d’ambdós sostres a causa de l’estat 

de degradació que presenta per oxidació de les armadures passives, producte de 

diversos factors que allà es relacionen. Aquest dos nous sostres es calcularan i 

s’executaran d’acord amb la normativa actual, és a dir, la “Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08”. 

El sostre del dipòsit d’aigua potable s’executarà amb una llosa massissa de canell 

constant de 20 cm de gruix, recolzada sobre els murs perimetrals i pilars interiors 

existents. Aquest sostre es situa per sota rasant. El sostre de la caseta s’executarà 

amb una llosa massissa de cantell variable de 20 cm de gruix de promig, recolzada 

sobre la jàssera perimetral i parets de maó existents. Aquest sostre es situa per sobre 

rasant. Ambdues àrees es comuniquen mitjançant un registre. 
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El sostre del dipòsit d’aigua potable es materialitzarà el seu vessant per mitjà d’una 

capa de pendents, mentre que el sostre de la caseta el porta incorporat, formant 

ambdós una coberta plana. 

El sostre del dipòsit d’aigua potable a substituir té una superfície de 237,25m2 i el de la 

casera de 37,15m2. 

 

4. SOLUCIÓ PROPOSADA 
Es substituiran les lloses actuals per unes noves lloses de formigó armat. La nova llosa 

del sostre del dipòsit d’aigua potable tindrà un cantell de 20 cm, amb una armadura base 

en forma de malla electrosoldada de diàmetre 10 mm cada 15 cm, que es cavalcarà en 

una llargària de 60 cm com a mínim. La malla superior en el límit del sostre o de forats 

acabarà amb una pota que es defineix en els plànols d’armat. 

 

Abans de la col·locació de la nova llosa es procedirà a l’enderroc del sostre unidireccional 

existent. Sobre els murs perimetrals existents de formigó en massa es realitzarà un cèrcol 

de coronament armat per rebre adequadament el sostre de llosa. També es perllongaran 

els catorze pilars interiors de formigó armat i es cavalcaran les seves armadures existents 

amb les noves d’acer corrugat fins restar absorbides pel sostre de llosa. Tot i que en el 

càlcul no es prevegi l’armadura de punxonament al voltant dels pilars existents, en obra 

s’hi col·locarà unes creuetes en cada un d’ells, ja que a més, permetrà donar suport a la 

malla i així garantir els recobriments.  

La nova llosa del sostre de la caseta tindrà forma de pendent amb un cantell de promig 

de 20 cm, amb una armadura base en forma de malla electrosoldada de diàmetre 10 mm 

cada 15 cm, que es cavalcarà en una llargària de 60 cm com a mínim. La malla superior 

en el límit del sostre o de forats acabarà amb una pota que es defineix en els plànols 

d’armat. El sostre de la caseta es recolzarà en una jàssera perimetral i aquesta 

directament a una paret de fàbrica de maó massís.  

Al sostre de la caseta es troba una antena de comunicacions, bàsica per l’explotació 

del servei del servei d’abastament d’aigua. Considerant que l’actual antena està sobre 

la Llosa a substituir, i considerant que s’ha de mantenir el servei, la nova llosa 

s’executarà en dues Fases. La FASE I coincideix amb la substitució de la llosa situada 

sobre l’accés als dos dipòsits i la FASE II coincideix amb la substitució de la llosa 

situada sobre l’accés a la sala de quadres elèctrics i de telecomunicacions. 
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Primer s’enderrocarà la Llosa corresponent a la FASE I i s’instal·larà la nova llosa. En 

aquesta operació s’aprofitarà per reparar el formigó de les jàsseres situades sota la 

Llosa. 

Abans d’iniciar la FASE II es procedirà al muntatge de la nova antena, a realitzar per 

una empresa especialitzada,  

Una vegada muntada la nova antena, es procedirà al canvi d’ubicació dels equips de 

telecomunicació existents i al desmuntatge de l’antena actualment en servei. 

Una vegada la nova antena en servei, es procedirà a l’execució de la FASE II de la 

Llosa. Tant per l’enderroc, com per a la construcció de la nova Llosa, es tindrà una 

cura especial en la protecció dels quadres elèctrics situats a sota la Llosa. 

Durant les obres de substitució de la Llosa, es procurarà mantenir el servei de manera 

que la interrupció que es produeixi en desmuntar les antenes i el seu posterior 

muntatge a la nova ubicació duri el menor temps possible. 

 

5. CÀLCUL ESTRUCTURAL 
El càlcul d’estructures consisteix en l’obtenció de totes les dades numèriques i 

gràfiques per determinar el dimensionat de tots els elements estructurals que 

intervenen en ambdós sostres. 

 

5.1. ANÀLISI ESTRUCTURAL 

5.1.1. Descripció estructural 

Segons l’article 5è de l’EHE-08, es considera que la vida útil nominal d’aquesta estructura 

de dos sostres d’una edificació auxiliar destinada a obra hidràulica, és de 50 anys, 

entenent com a tal, el període de temps, a partir de la data en la que finalitza la seva 

execució, durant la qual haurà mantenir-se el compliment de les exigències. Durant 

aquest període requerirà una conservació normal, que no impliqui operacions de 

rehabilitació.   

L’estructura dels sostres s’ha resolt mitjançant lloses massisses de formigó armat de 

cantell constant i de cantell variable.  

En l’elecció del cantell s’ha tingut present el que indica la normativa EHE-08 en l’article 

50.2.2.1 de cantells mínims, en el que indica que no és necessària la comprovació de la 
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fletxa quan la relació llum / cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior als valors 

indicats en la taula 50.2.2.1a i en la columna d’Elements dèbilment armats (ρ = As / bo . d 

= 0,5% => quanties baixes). Per l’altra banda, també s’ha tingut present les 

recomanacions de l’Associació de Consultors d’Estructures de Catalunya. 

 La designació del formigó dels dos sostres d’aquesta estructura serà la següent: HA-

30/B/10/IV, d’acord amb la EHE-08.  

 

5.1.2. Normativa aplicada 

La normativa que s'ha aplicat en el càlcul d’aquesta estructura d’acord amb les 

disposicions normatives contingudes en el Codi Tècnic de l’Edificació (C.T.E.) publicat 

pel Ministerio de la Vivienda (edició març de 2006) i desenvolupades en els 

Documents Bàsics, són les següents: 

- DB SE Seguridad estructural 

- DB SE-AE Acciones en la Edificación  

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 aprovada pel Reial Decret 1247/2008, 

de 18 de juliol, tal com estableix el Capitol 3, exigències bàsiques, l’article 10, 

exigències bàsiques de seguretat estructural (SE) de la Part I del CTE. 

 

5.1.3. Durabilitat 

5.1.3.1 Definició del tipus d’ambient  

D’acord amb l’article 8.2.1 de la EHE-08 es defineixen unes classes generals 

d’exposició i unes classes específiques d’exposició. 

 

Sostres 

Classe general d’exposició: Instal·lacions no impermeabilitzades en contacte amb 

aigua que presenti un contingut elevat de clorurs, no 

relacionats amb l’ambient marí.

Classe específica d’exposició: no en tenen

Tipificació de l’ambient: IV
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5.1.3.2 Recobriments  

D’acord amb la Instrucció EHE-08 en l’article 37.2.4.1 es defineixen les especificacions 

envers als recobriments de les armadures passives o armadures actives preteses. 

 

Recobriment mínim 

El recobriment mínim d’una armadura passiva es aquell que haurà de complir-se en 

qualsevol punt de la mateixa i respon a la distància entre la superfície exterior de 

l’armadura (inclòs estreps) i la superfície del formigó més propera, d’acord amb les 

taules 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b i 37.2.4.1.c tenim:  

 

Taula 37.2.4.1.a. de la EHE-08. Recobriments mínims (mm) per a les classes generals 

d’exposició I i II 

Vida útil del projecte (tg), (anys) Classe 

d’exposició 
Tipus de ciment 

Resistència 

característica del 

formigó [N/mm²] 50 100 

I Qualsevol fck ≥ 25 15 25 

25 ≤ fck < 40 15 25 
CEM I 

fck ≥ 40 10 20 

25 ≤ fck < 40 20 30 II a Altres tipus de ciment 

o en el cas d’ús 

d’addicions al formigó 
fck ≥ 40 15 25 

25 ≤ fck < 40 20 30 
CEM I 

fck ≥ 40 15 25 

25 ≤ fck < 40 25 35 II b Altres tipus de ciment 

o en el cas d’ús 

d’addicions al formigó 
fck ≥ 40 20 30  

 

Taula 37.2.4.1.b. de la EHE-08. Recobriment mínim (mm) per a les classes generals 

d’exposició III i IV. 

Classes generals d’exposició 

Formigó Ciment 

Vida útil de 

projecte (tg) 

(anys) 
IIIa IIIb IIIc IV 

Armat CEM III/A, CEM III/B, CEM IV, CEM 50 25 30 35 35 
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II/B-S, B-P, A-D o formigó amb addició 

de microsílice superior al 6% o de 

cendres volants superior al 20% 

100 30 35 40 40 

50 45 40 * * 
Resta de ciments emprats 

100 65 * * * 

50 30 35 40 40 CEM II/A-D o be amb addició de fum de 

sílice superior al 6%  100 35 40 45 45 

50 65 45 * * 
Pretensat 

Resta de ciments utilitzables, segons 

l’Article 26 100 * * * * 

* Aquestes situacions obligaran a uns recobriments excessius, desaconsellables des del punt 

de vista de l’execució de l’element. En aquests casos, es recomana comprovar l’Estat Límit de 

Durabilitat segons en que indica l’Annex nº 9, a partir de les característiques del formigó 

prescrit en el plec de prescripcions tècniques del projecte. 

 

En el cas de mecanismes de deteriorament diferents de la corrosió de les armadures, 

s’empraran els valors de la taula 37.2.4.1.c. 

Taula 37.2.4.1.c. de la EHE-08. Recobriments mínims (mm) per a les classes específiques 

d’exposició 

 

Vida útil del projecte (tg), (anys) 
Classe 

d’exposició 

Tipus de 

ciment 

Resistència 

característica del 

formigó [N/mm²] 50 100 

25 ≤ fck < 40 25 50 
CEM III 

fck ≥ 40 15 25 

25 ≤ fck < 40 20 35 
H 

Altres tipus de 

ciment fck ≥ 40 10 20 

25 ≤ fck < 40 25 50 
CEM II/A-D 

fck ≥ 40 15 35 

25 ≤ fck < 40 40 75 
CEM III 

fck ≥ 40 20 40 

F 

Altres tipus de 25 ≤ fck < 40 20 40 
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ciment o en el 

cas d’ús 

d’addicions al 

formigó 

fck ≥ 40 10 20 

25 ≤ fck < 40 40 80 
E(1) Qualsevol 

fck ≥ 40 20 35 

CEM III, CEM 

IV´CEM II/B-S, 

B-P, B-V, A-D 

o formigó amb 

addicióde 

microsílice 

superior al 6% 

o de cendres 

volants 

superior al 

20%  

- 40 55 

Qa 

Resta de 

ciments 

utilitzables 

- * * 

Qb, Qc Qualsevol - (2) (2) 

*    Aquestes situacions obligaran a uns recobriments excessius. 

(1)  Aquests valors corresponen a condicions moderadament dures d’abrasió. En el cas que no    

es prevegui forta abrasió, serà necessari realitzar un estudi detallat. 

(2) L’Autor del projecte haurà de fixar aquests valors de recobriment mínim i, en el seu cas, 

mesures addicionals, a l’objecte que es garanteixi adequadament la protecció del formigó i 

de les armadures enfront a l’agressió química concreta de la que es tracti.  

 

Recobriment nominal 

El recobriment nominal te la finalitat de garantir els valors mínims de la taula 37.2.4.1.a 

i així es prescriurà en el projecte un valor nominal de recobriment rnom definit com rnom = 
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rmín + Δr, que amb un control d’execució de nivell normal respondrà als valors de les 

taules 37.2.4.1.a i 37.2.4.1.c més Ar=  10mm.  

Així doncs els recobriments mínims i nominals que s’estableixen d’acord amb una 

classe d’exposició IV (interior), tipus de ciment CEM II/BS, CEM II/B-P, CEM II/B-V, 

CEM II/A-D, CEM III/A, CEM III/B, CEM IV, o formigó amb addició de microsílice 

superior al 6% o de cendres volants superior al 20% i una vida útil de projecte (tg) de 

50 anys, són els següents:  

 

Sostres Mínims Nominals 

superior bigues i nervis 20mm    30mm 

lateral bigues i nervis 20mm    30mm 

inferior bigues i nervis 35mm    45mm 

 

Els recobriments nominals es garantiran amb separadors que seran peces a utilitzar 

específicament per a aquesta finalitat. Independentment de que siguin provisionals o 

definitius, hauran de ser de formigó, morter, plàstic rígid o material similar. No s’admet 

la utilització de fusta així com el de qualsevol material residual de construcció, encara 

que sigui de maó o formigó. Els separadors es col·locaran d’acord amb el que 

s’especifica a l’article i taula 69.8.2 de la Instrucció EHE-08. 

 

5.1.3.3  Valors màxims de l’obertura de fissura  

En el càlcul s’ha considerat com a valors màxims d’obertura de fissura els que defineix 

la Instrucció EHE-08 en funció de la classe d’exposició definida per a cada element o 

grup d’elements estructurals i que consta en l’article i taula 5.1.1.2.  

 

w max [mm] 

Classe d’exposició, segons 

l’article 8è 
Formigó armat (per a la 

combinació quasipermanent 

d’accions) 

Formigó pretensat (per a la 

combinació freqüent 

d’accions) 

I 0,4 0,2 

IIa, IIb, H 0,3 0,2 (1) 

IIIa, IIIb, IV, F, Qa (2) 0,2 Descompressió 
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IIIc, Qb (2), Qc (2) 0,1 

 

(1) Addicionalment s’haura de comprovar que les armadures actives es troben en la zona 

comprimida de la secció, sota la combinació quasipermanent d’accions. 

(2) La limitació relativa a la classe Q, només serà d’aplicació en el cas de que l’atac químic 

pugui afectar a l’armadura.  En altres casos, s’aplicarà la limitació corresponent a la classe 

general corresponent. 

 

5.1.4. Característiques dels materials estructurals 

Formigons 

En base als paràmetres de durabilitat definits en l’apartat 2.3 i d’acord també amb la 

Instrucció EHE-08 Taula 37.3.2.a de màxima relació a/c i mínim contingut de ciment 

(Kg/m3) i la Taula 37.3.2.b de resistència mínima recomanada en funció dels requisits 

de durabilitat de 30 N/mm2, les característiques dels formigons a emprar són les 

següents: 

Sostres 

 

Designació HA–30/B/20/ IV 

Resistència característica 28 dies 30 N/mm² 

Consistència Tova  

Grandària màxima de l’àrid 20 mm 

Exposició ambiental IV  

Tipus CEM II/B-S 42,5  

Contingut mínim per m3 325 Kg Ciment 

Relació màxima a/c 0,50  

Additius No previstos en projecte 

 

Acer per armadures passives 

D’acord amb l’article 32, taula 32.2a de la Instrucció EHE-08, les barres corrugades 

seran del tipus d’armadura d’acer soldable amb característiques especials de ductilitat. 
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Les malles electrosoldades, es regiran per l’article 33, taula 33 i article 33.1.1, taula 33 

i 33.1.1 de la Instrucció EHE-08. 

 

Element Designació Límit elàstic 

Barres corrugades B 500S 500 N/mm² 

Malles electrosoldades ME 500 S 500 N/mm² 

 

Tensió de càlcul => Sostres : fyk = 500 N/mm2 

 Estreps : fyk = 400 N/mm2 

 

Característiques dels sostres 

El sostre emprat en el projecte respon a la tipologia i característiques bàsiques 

següents: 

 

Tipus: llosa massissa (cm) 20 i 20 (promig) 

 

5.2. ACCIONS 

5.2.1. Accions permanents 

Pes propi: correspon als elements estructurals, tancaments i elements separadors, 

envans, tot tipus de fusteria, revestiments, replens i equipament fix. 

Pretensat: s’ha evaluar segons Instrucció EHE-08 

Accions del terreny: s’ha evaluar segons instrucció DB-SE-C  

En general, pel pes propi dels diferents elements es consideraran els valors de les 

dimensions nominals i dels pesos específics mitjos, que pel materials més comuns 

són: 

formigó en massa: ........................................ 23,0 KN/m3 

formigó armat i pretensat: .............................25,0 kN/m3 

acer laminat: .................................................78,5 KN/m3 
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maó massís:..................................................18,0 KN/m3 

maó perforat:.................................................15,0 KN/m3 

maó buit:  .....................................................12,0 KN/m3 

 

Les accions permanents considerades com a càrregues uniformement repartides són: 

- Sostre dipòsit aigua potable 

Pes propi llosa massissa 20 cm....................5,00 KN/m2 

Càrregues permanents .................................1,00 KN/m2 

- Sostre dipòsit aigua potable 

Pes propi llosa massissa 18 cm....................5,00 KN/m2 

Càrregues permanents .................................1,00 KN/m2 

 

5.2.2. Accions variables 

Sobrecàrrega d'ús 

La sobrecàrrega d'ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici, per raó del seu 

ús. La càrrega és distribuïda uniformement segons l’ús fonamental de la zona i es 

tenen en compte les combinacions corresponents. Aquestes són les següents: 

- Sostre dipòsit aigua potable 

Sobrecàrrega d’ús en cobertes.....................4,00 KN/m2 (vehicles lleugers pes 

total <30kN) 

Sobrecàrrega de neu ....................................0,52 KN/m2 

- Sostre dipòsit aigua potable 

Sobrecàrrega d’ús en cobertes.....................1,00 KN/m2  

Sobrecàrrega de neu ....................................0,52 KN/m2 
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Sobrecàrrega de vent 

La sobrecàrrega de vent és la distribució i el valor de les pressions que exerceix el 

vent sobre l’edifici i les forces resultants depenent de la forma i de les dimensions de la 

construcció, de les característiques i de la permeabilitat de la seva superfície. 

El DB SE-AE indica que Manresa es troba en zona C (29 m / seg.) i el coeficient  

d’exposició  considerat en aquest càlcul és II (Terreny rural pla sense obstacles). 

En aquesta estructura no s’ha considerat l’acció del vent. 

 

Sobrecàrrega de neu 

La sobrecàrrega de neu és l’acció de la càrrega de neu sobre l’edifici o en particular 

sobre una coberta, tenint en compte la seva distribució i la seva intensitat. Depèn del 

clima del lloc, del tipus de precipitació, del relleu, de l’entorn, de la forma de l’edifici o 

de la coberta, dels efectes del vent i dels intercanvis tèrmics en els paraments 

exteriors. 

Manresa amb una altitud de 238 m, es troba segons el mapa en la zona climàtica 

hivernal 2. Aleshores d’acord amb l’apartat 3.5 i l’Annex E del Document Bàsic DB SE-

AE i en funció d’aquestes dues dades, cal considerar una sobrecàrrega de neu de 0,52 

KN/m2 tant en coberta plana com en inclinada.  

 

Accions tèrmiques 

Les accions tèrmiques són les accions produïdes per les variacions de la temperatura 

ambient exterior, que depenen de les condicions climatològiques, l’orientació, 

l’exposició de l’edifici, dels característiques dels materials constructius, dels acabats i 

del revestiment, del règim de calefacció i ventilació i de l’aïllament tèrmic. 

D'acord a l'apartat 3.4 del DB SE-AE, poden no considerar-se si es disposen juntes de 

dilatació a les distàncies, que en elements estructurals de formigó o d’acer, no hi hagi 

elements continus de més de 40m de llargària. 
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5.2.3. Accions accidentals 

Sisme 

Les accions sísmiques s’han d’evaluar segons la instrucció NSCE-02. 

D’acord amb l’Annex 1 de la NCSE-02, correspon a Manresa una acceleració sísmica 

bàsica ab = 0.04g i en el seu apartat 1.2.3 indica: 

Cal aplicar la NCSE-02 llevat en construccions d’importància moderada, segons 

l’apartat 1.2.3. Tanmateix en l’apartat 1.2.2 classifica les construccions en: 

D’importància moderada: Aquelles amb probabilitat despreciable de que la seva 

destrucció pel terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei primari, o 

produïr danys econòmics significatius a tercers. 

En compliment d’aquests paràmetres, no s’ha considerat el sisme en el càlcul 

d’aquesta l’estructura. 

 

Impacte 

Les accions d’impacte són les accions sobre un edifici causades per un impacte 

depenent de la massa, de la geometria i de la velocitat del cos que xoca, així com de 

la capacitat de deformació i de l’amortiment tant del cos com de l’element que rep 

l’impacte. El DB SE-AE considera només els impactes accidentals, no els premeditats. 

L’impacte que s’avalua és el de vehicles sobre els elements estructurals. 

L’acció d’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici s’ha de considerar si ho 

estableix l’ordenança municipal, en canvi, des de l’interior s’ha de considerar en totes 

les zones on el seu ús impliqui circulació de vehicles. 

La força estàtica equivalent a l’impacta de vehicles fins a 30 KN de pes total ha de ser 

de 50 KN en la direcció de circulació i 25 KN en la direcció perpendicular, no actuant 

simultàniament . En el cas d’un pilar a 0,60m d’alçària per sobre el nivell del vial i 

sobre una superfície rectangular de 0,25m d’alçària per l’ample del pilar.  

Al no haver-hi pilars en la circulació del turisme no s’ha considerat l’impacta en el 

càlcul d’aquesta estructura.  

 



 Projecte de millora del tractament i de la fiabilitat de l’ETAP de Manresa 

17 

5.3. CÀRREGUES 
5.3.1. Sostre dipòsit aigua potable 

Tipus de sostre:  llosa massissa 

Cantell del sostre (promig)............................20 cm 

Pes propi.......................................................5,00 KN/m2 

Càrregues permanents ................................1,00 KN/m2 

Sobrecàrrega d’ús.........................................4,00 KN/m2 

Sobrecàrrega de neu ...................................0,52 KN/m2 

TOTAL ..........................................................10,52 KN/m2 

 

5.3.2. Sostre Coberta 

Tipus de sostre:  llosa massissa 

Cantell del sostre (promig)............................20 cm 

Pes propi.......................................................5,00 KN/m2 

Càrregues permanents ................................1,00 KN/m2 

Sobrecàrrega d’ús.........................................1,00 KN/m2 

Sobrecàrrega de neu ...................................0,52 KN/m2 

TOTAL ..........................................................7,52 KN/m2 

 

5.4. BASES DE CÀLCUL 
5.4.1. Procés general de càlcul 

Pel que fa als elements de formigó armat s'utilitza el procés de càlcul en ruptura o 

mètode dels estats límit acceptat en el Capítol 2 de la EHE-08. 

Consisteix en determinar els efectes produïts per les accions aplicades a l'estructura o 

part d’ella i a continuació, verificar la capacitat de resposta d’aquesta corresponent a 

l'estat límit estudiat. Sempre que el valor dels efectes produïts per les accions siguin 
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inferiors a la capacitat de resposta de l’estructura, el comportament d’aquesta respecte 

d’aquest estat límit és correcte. 

 

5.4.2. Coeficients de Seguretat 

Per tal de garantir que els efectes deguts a les accions aplicades no són més grans 

que els considerats en el càlcul, i que les respostes de l'estructura no són més petites 

que les considerades en el càlcul, hom defineix uns coeficients de majoració de les 

accions i de minoració de les resistències dels materials. 

 

Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables per l’avaluació dels Estats Límit 

Últims, d’acord amb l’article 12.1 i la taula 12.1.a de la Instrucció EHE-08: 

Situació persistent o 

transitòria 
Situació accidental 

Tipus d’acció 
Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensat γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 

Permanent de valor no constant γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Accidental --- --- γA = 1,00 γA = 1,00 

 

Accions permanents 

Les accions permanents són aquelles que actuen en tot moment i són constants en 

magnitud i posició, com ara el pes propi, les càrregues mortes, etc. 
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Accions Variables 

Les accions variables són aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura, com ara 

la sobrecàrrega d’ús, accions eòliques, accions climàtiques, accions degudes al procés 

constructiu, etc. 

 

Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables per l’avaluació dels Estats Límit de 

Servei, d’acord amb l’article 12.2 i la taula 12.2 de la Instrucció EHE-08: 

Tipus d’acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensat Armadura pretesa γP = 0,95 γP = 1,05 

 Armadura postesa γP = 0,90 γP = 1,10 

Permanent de valor no constant γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 

 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions per l’acer segons el DB-SE: 

Sitaució persistent o transitòria Tipus de 

verificació (1) 
Tipus d’acció 

desfavorable favorable 

Permanent 

Pes propi, pes del terreny 

Empenta del terreny 

Pressió de l’aigua 

 

1,35 

1,35 

1,20 

 

0,80 

0,70 

0,90 
Resistència 

Variable 1,50 0 

 desestabilitzadora Estabilitzadora 

Permanent 

Pes propi, pes del terreny 

Empenta del terreny 

Pressió de l’aigua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

Estabilitat 

Variable 1.50 0 
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(1)  Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen  

en el DB-SE-C. 

 

Coeficients de simultaneitat (ψ) per l’acer i el formigó segons el DB-SE 

 ψ0 ψ1 ψ2 

Sobrecàrrega superficial d’ús (categories segons DB-SE-AE) 

- Zones residencials (categoria A) 

- Zones administratives (categoria B) 

- Zones destinades al públic (categoria C) 

- Zones comercials (categoria D) 

- Zones de trànsit i d’aparcament de vehícles lleugers amb un 

pes total inferior a 30 kN (categoria E)  

- Cobertes transitables (categoria F) 

- Cobertes accessibles únicament per a manteniment (categoria 

G) 

 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

 

0,7 
(1) 

0 

 

0,5 

0,5 

0,7 

0,7 

 

0,7 
(1) 

0 

 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

 

0,6 
(1) 

0 

Neu 

- Per a altituds > 1000 m 

- Per a altituds ≤ 1000 m 

 

0,7 

0,5 

 

0,5 

0,2 

 

0,2 

0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 

(1) Pel que fa a les cobertes tranistables, s’adoptaran els valors corresponents a l’ús des 

del que s’hi accedeix. 

 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims, d’acord amb l’article i la 

taula 15.3 de la Instrucció EHE-08: 

 

Situació de projecte 
Formigó 

γc 

Acer passiu i actiu 

γs 

Persistent o transitòria 1,50 1,15 

Accidental 1,30 1,00 
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5.4.3. Hipòtesis de càlcul 

5.4.3.1 Formigó 

En el formigó l'estructura ha estat calculada per aplicació de les hipòtesis de càlcul de càrregues 
verticals  i horitzontals, aplicant la combinatòria establerta en l’article 13 de la instrucció EHE-08: 
 

Estats Límit Últims article 13.2: 

Per les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 

 

Situacions persistents o transitòries: 

 

 

 

Situacions accidentals: 

 

 

  

Situacions sísmiques: 

 

 

 

sent: Gk,j Valor característic de les accions permanents. 

 Q*k,j Valor característic de les accions permaments de valor no 

constant. 

 Pk Valor característic de l’acció del pretensat. 

 Qk,1 Valor característic de l’acció variabke determinant. 

 Ψ0,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables 

concomitants.   

 Ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant.   

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,0i,Q1,k1,QkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+Q+P+*G+G ψγγγγγ

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,Qk,EAkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+A+P+*G+G ψγγγγγ

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,Q1,k1,11,QkAkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+Q+A+P+*G+G ψγψγγγγγ
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 Ψ2,i Qk,i Valors representatius quasipermanents de les accions variables 

amb l’acció determinant o amb l’acció accidental. 

 Ak Valor característic de l’acció accidental. 

 AE,k Valor característic de l’acció sísmica.  

 

Estats Límit de Servei article 13.3: 

Per aquests Estats Límit es consideraran únicament les situacions de projecte 

persistents i transitòries. En aquests casos, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 

 

Combinació poc probable o característica: 

 

 

 

Combinació freqüent: 

 

 

 

Combinació quasipermanent: 

 

 

 

5.5. FONAMENTS 

Les càrregues actuants en aquest càlcul són considerades de la mateixa magnitud que 

les existents i aleshores, les tensions que graviten sobre el terreny no modificaran el 

comportament d’aquest. L’antiguitat d’aquestes construccions ha permès que el 

terreny estigui plenament consolidat, llevat de causa sobrevinguda, i per tant no s’ha 

considerat el seu càlcul.  
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5.6. PROGRAMA I DADES DE CÀLCUL 

El càlcul s’ha realitzat amb programes informàtics de disseny i càlcul d’estructures 

resolent així el càlcul i dimensionat d’estructures de formigó armat dissenyades amb 

sostres reticulars i lloses massisses de formigó, armades en dues direccions 

ortogonals per edificis sotmesos a accions verticals i horitzontals.  

Les dimensions entre eixos de nervis, el cantell del sostre, la capa de compressió i 

l’ampla del nervi, venen definits en els plànols que acompanyen el projecte parcial 

d’execució. 

El càlcul s’ha realitzat amb els programes de disseny i càlcul d’estructures de CYPE 

Ingenieros, S.A.: 

Programa: 

CYPECAD  

Versió: 

2012.b 

Empresa: 

Cype Ingenieros, S.A. 

 

5.6.1. Descripció de l’anàlisi efectuat pel programa  

Una vegada discretitzada l’estructura en elements senzills, barres pels pilars i sostres i 

elements finits de llosetes triangulars per a pantalles i murs, s’aplica el mètode de 

càlcul general dels desplaçaments, també conegut com mètode matricial de càlcul de 

la matriu de rigidesa. Així l’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul 

espacial en 3D, per mètodes matricials de rigidesa, format per pilars, cèrcols, àbacs, 

massissats i nervis. 

S'estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de 

llibertat i es crea la hipòtesi de no deformabilitat del pla de cada planta per a simular el 

comportament del sostre, impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix. 

Per tant, l’edifici només podrà girar i desplaçar en el seu conjunt. 
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S’accepta una certa redistribució dels esforços de la placa, partint del 85% dels 

moments finals de nusos totalment equilibrats i redistribuïts en el seu conjunt, sense 

que procedeixi a una manipulació dels mateixos en l’armat.    

Quan en una mateixa planta existeixin zones independents, es considerarà cada una 

d'aquestes com una part diferent de cara a la no deformabilitat d'aquesta zona i no es 

tindrà present en el seu conjunt. Per tant, les plantes es comportaran com a plans 

indeformables independents. 

El procés general de càlcul aplicat en l’anàlisi de l’estructura es el que està establert 

per l’EHE-08 i conegut pel nom dels Estats Límit. 

S’estableix una geometria de l’estructura que sotmesa a les accions considerades en 

el projecte i obtinguts els esforços i deformacions que originen les mateixes mitjançant 

un anàlisi matricial, les suporti amb un dimensionat raonable i lògic d’armadures i 

seccions, tenint present que les deformacions no superin els valors considerats com 

admissibles per la normativa vigent. 

 

5.6.2. Operacions considerades 

El programa te present una sèrie d’opcions de càlcul que poden ser definides i 

modificades per l’usuari: 

 

5.6.2.1 Llargària d’estreps 

El programa permet dues consideracions en quant a la llargària d’estreps: 

1.- Permet indicar la llargària mínima expressada en cm. a partir de la qual farem 

efectiu el reforç d’estreps en els suports de les bigues. 

Lògicament, com les llargàries de les mateixes estan referides a eixos de pilars, la 

dada a indicar a aquí serà major o igual a 15 cm, corresponent a la llargària de la biga 

situada dins del pilar pel cas de pilars petits (25x25, 30x30, …). 

El valor adoptat per aquest càlcul és de 15 cm. 

2.- Permet definir la llargària mínima expressada en cm. de la zona que desitgem 

reforçar amb estreps a partir de l’eix dels pilars extrems de la biga i cap a l’interior de 

la mateixa en el cas de que no s’aconsegueixi dita llargària. 
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El valor adoptat per aquest càlcul és de 80 cm. 

 

5.6.2.2 Redistribució de moments 

Es considera una redistribució de moments en cèrcols i jàsseres del 15%. 

 

5.6.2.3 Rigidesa a torsió 

No es considera la rigidesa a torsió en la placa llevat d’un percentatge del 10% en 

jàsseres i cèrcols de vora entre pilars. 

 

5.6.3. Dimensionat de l’estructura 

Una vegada escollits els esforços pèssims a cada element i secció de l’estructura 

sotmesa a flexió i flexió composta, es procedeix al dimensionat de les armadures 

seguint els criteris d’anàlisi del formigó armat que es deriva d’utilitzar el diagrama 

PARABOLA-RECTANGLE pel formigó i el LINEAL SIMPLIFICAT per l’acer, d’acord 

amb la normativa vigent EHE-08. 

S’utilitzen els límits exigits per les quanties mínimes indicades per a les normes, tant 

geomètriques com mecàniques, així com les disposicions indicades referents a 

nombre mínim de rodons, diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes. 

 

Comprovació a tallant 

Es comprova a tallant la secció formada per les seccions verticals resistents situades 

al voltant de l'àbac i concèntriques amb ell, així com els elements de vora, segons 

l’article 44.2 de la Instrucció EHE-08. En el cas de que la contribució del formigó sigui 

insuficient per absorbir l'esforç, es disposaran els estreps necessaris. 

 

Comprovació a punxonament 

La comprovació a punxonament es realitza d’acord als criteris establerts en l’article 46 

de la EHE-08, en la secció formada pel conjunt de seccions verticals resistents 
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situades al voltant de cada suport i a una distància igual a dues vegades el cantell útil 

de la placa, comptada des de la cara del suport inferior. En el cas de que la contribució 

sigui insuficient per absorbir l'esforç es disposaran unes creuetes amb estreps. També 

es comprova que no es superi l’esforç màxim de punxonament definit a 46.4 

(resistència màxima). 

 

5.6.4. Armat de cèrcols 

Els cèrcols de vora i forats són un dels elements d’importància fonamental en 

l’esquema resistent dels sostres de llosa massissa. Les funcions que realitzen són: 

- Enllacen i traven la placa perimetral als pilars. 

- Reforcen els àbacs encastant la placa en els pilars. 

- Suporten de forma directe els tancaments de façana. 

- Ajuden amb el seu estrebat a resistir i evitar els punxonaments de la placa en els 

pilars de vora, qui per l’altra part, són els més delicats i desfavorables. 

- Redistribueixen esforços anormals. 

- Tot i no ser el cas, en zona sísmica la seva importància és bàsica, mantenint lligada 

tota l’estructura. 

Els cèrcols de vora s’han dimensionat a flexió, tallant i torsió. Seguint els criteris 

establerts en l’EHE-08 es comprova a tallant els cèrcols del sostre i tenint present el 

plànol de replanteig dels forats en el mateix en les proximitats dels pilars, es procedeix 

a determinar l’estat d’aquestes zones enfront al punxonament. 

Per aquelles zones on sigui necessari ferrallar per puxonament o tallant, s’indica en els 

plànols de replanteig, l’armadura que hauran de portar. 

S’extremarà per part de la Direcció Tècnica de l’obra el control de les armadures a 

tallant que s’indiquen en els plànols, ja siguin estreps, espirals o barres a 45º, donada 

la ruptura fràgil i brusca que pot originar-se en el sostre per absència o mala 

col·locació de les mateixes. 
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5.6.5. Detalls i criteris constructius 

5.6.5.1 Cèrcols 

S’adjunten uns plànols del tipus de cèrcols, on gràficament s’especifiquen de manera 

precisa els detalls necessaris per un bon muntatge i construcció dels mateixos. 

Quan un cèrcol secundari creua recolzant-se sobre un altre, pot prescindir-se dels 

estreps a partir del punt d’encreuament, donat que, a partir d’aquest punt, la longitud 

de més que es grafia en les plànols es realitza degut a necessitats d’ancoratge de 

barres per esforços de flexió i no de tallant.  

 

5.6.6. Deformacions 

El programa Cypecad calcula els sostres reticulars com si fossin lloses massisses però 

reduïnt les rigideses de les barres a la meitat, pensant fonamentalment per obtenir 

esforços i armats el més constructius possibles. Això proporciona amb la seva anàlisi 

elàstica i lineal desplaçaments verticals en els mateixos que requereixen una certa 

interpretació i manipulació perquè puguin ser útils i fiables. Els desplaçaments verticals 

que proporciona el programa són les fletxes elàstiques. 

Tanmateix els desplaçaments dels nusos en una anàlisi espacial es troben íntimament 

relacionats entre si i les fletxes representen desplaçaments diferencials relatius als 

pilars i aquests a la vegada, depenent del nombre de plantes que suportin, també 

experimenten escurçaments de menor o major magnitud. 

Per altra banda, el programa no permet la introducció directa del mòdul de deformació 

secant Ec del formigó, donat que es calcula en funció de la fck del formigó. El càlcul de 

la fletxa elàstica es realitza partint del resultat que proporciona el programa per un HA-

25, multiplicant dit valor per la relació de mòduls, mòdul d’elasticitat de l’acer / mòdul 

de deformació secant del formigó. 

 

                 Es                                        21. 104                                               21.104 

fletxa . --------- => fletxa . ----------------------- => fletxa . ----------------- => 

                 Ec                                   8500 (25+8)1/3
                                2,726 .104 

fletxa . 7,70 N/mm2 
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Les fletxes elàstiques que s’obtenen en les lloses massisses per la pèrdua de rigidesa 

que es produeix en el sistema constructiu, fa emprar un factor d’amplificació βi = 1,20 

per considerar-les com fletxes instantànies. 

Com a conclusió final podem escriure el següent: 

Fletxa => (Σ δz - Σ δp) . β  

Σ δz => sumatori per hipòtesis dels desplaçaments verticals del punt de desplaçament 

màxim => Fletxa elàstica facilitada pel programa. 

Σ δp => mitjana dels escurçaments dels pilars del requadre que forma part el punt del 

desplaçament màxim, facilitat pel programa. 

β => factor d’amplificació en funció de les fletxes a obtenir. 

S’ha establert com a condició de càlcul en el mateix programa que el límit extrem de 

les deformacions no sobrepassin els següents valors màxims, d’acord amb l’article 50 

de la Instrucció EHE-08: 
 

BIGUES I PLAQUES ALLEUGERIDES (Edificacions normals) 

Fletxa activa..................................................fact ≤ L/400   

Fletxa total a temps infinit .............................f act ≤ L/250; f ≤ L/500 + 1,00 cm                

 
Essent L la llum de la crugia 

 

SOSTRES UNIDIRECCIONALS 

Fletxa activa..................................................f act ≤ L/500; L/1000 + 0,5 cm 

Fletxa total a temps infinit .............................f act ≤ L/250; f ≤ L/500 + 1,00 cm                

 
 

Tanmateix i d’acord amb el CTE DB SE Seguridad estructural, apartat 4.3.3.1 els límits 

admissibles són els següents: 

 

INTEGRITAT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

a) f act ≤ L/500 en pisos amb envans fràgils (com els de gran format, rajoles bordes 

o plaques) o paviments rígids sense junts. 
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b) f act ≤ L/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts.  

c) f act ≤ L/300 en la resta de casos. 

 

APARENÇA DE L’OBRA:  f tot ≤ L/300 (només fletxes instantànies per qualsevol 

combinació accions del tipus denominat 

freqüent, curta i mitjana durada). 

 

CONFORT ALS USUARIS: f tot ≤ L/350  (combinació d’accions del tipus denominat 

quasipermanent, curta i mitjana durada). 

 
 
QUADRE RESUM (aproximat en funció del ritme de l’obra) 

 
Concepte Fletxa Amplificació Sostre Combinació 

2,00 Llosa massissa Integritat elements 

const. 

f act ≤ L/500/400/300 

Activa 
1,75 Reticular 

3,00 Llosa massissa Aparença obra  

f tot ≤ L/300 

Total a termini 

infinit 2,00 Reticular 

G + Q 

pèssima 

1,50 Llosa massissa Confort 

f tot ≤ L/350 

Instantània 

sobrecàrrega 1,25 Reticular 
Hipòtesi Q 

 
 

5.7. ACCIONS CONSIDERADES 

5.7.1. Gravitatòries 

Planta S.C.U.(kN/m²) Càrreg.mortes (kN/m²) 

Sostre 2 1.0 1.0 
Sostre 1 0.0 1.0 

Fonamentació 0.0 0.0 

 

5.7.2. Vent 

Sense acció de vent 
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5.7.3. Sisme  

Sense acció de sisme 

 

5.7.4. Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques 
Càrrega permanent  

Sobrecàrrega d'us 

Referència Naturalesa 

Q1 Sobrec. separada Sobrecàrrega d'us 
Q2 Sobrec. separada Sobrecàrrega d'us 
N1 Neu Neu 

Addicionals 

H1 Empentes terreny Empentes del terreny 

 

5.7.5.  Empentes en murs 

Mur 1 

Una situació de rebliment 

Càrrega:H1 Empentes terreny 

Amb replè: Cota 0.00 m 

Angle de talús 0.00 Graus 

Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

Angle fregament intern 30.00 Graus 

Evacuació per drenatge 100.00 % 

 

Mur 2 

Una situació de rebliment 

Càrrega:H1 Empentes terreny 

Amb replè: Cota 0.00 m 

Angle de talús 0.00 Graus 
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Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

Angle fregament intern 30.00 Graus 

Evacuació per drenatge 100.00 % 

 

Mur 3 

Una situació de rebliment 

Càrrega:H1 Empentes terreny 

Amb replè: Cota 0.00 m 

Angle de talús 0.00 Graus 

Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

Angle fregament intern 30.00 Graus 

Evacuació per drenatge 100.00 % 

 

Mur 4 

Una situació de rebliment 

Càrrega:H1 Empentes terreny 

Amb replè: Cota 0.00 m 

Angle de talús 0.00 Graus 

Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

Angle fregament intern 30.00 Graus 

Evacuació per drenatge 100.00 % 
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5.7.6. Llistat de càrregues 

Càrregues especials introduïdes (en KN, KN/m i KN/m2) 

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

1 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  3.06,  7.17) (  3.06, 10.79) 

(  0.38, 10.79) (  0.38,  7.21) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  5.54,  7.19) (  8.06,  7.19) 

(  8.06, 10.80) (  5.60, 10.80) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  5.53,  7.23) (  3.07,  7.23) 

(  3.07,  3.69) (  5.53,  3.69) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  3.04,  3.72) (  0.32,  3.72) 

(  0.32,  0.10) (  3.00,  0.10) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  5.53,  3.71) (  8.05,  3.71) 

(  8.05,  0.10) (  5.64,  0.10) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  8.06,  7.22) ( 10.56,  7.22) 

( 10.56,  3.69) (  8.09,  3.69) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 10.57,  7.19) ( 10.57, 10.77) 

( 13.07, 10.77) ( 13.07,  7.20) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 15.57,  7.19) ( 18.13,  7.19) 

( 18.13, 10.79) ( 15.54, 10.79) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 10.52,  3.71) ( 13.07,  3.71) 

( 13.07,  0.10) ( 10.64,  0.10) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 13.05,  7.19) ( 15.63,  7.19) 

( 15.63,  3.69) ( 13.09,  3.69) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 18.10,  3.69) ( 18.10,  7.19) 

( 20.64,  7.19) ( 20.64,  3.63) 

 Q1 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 15.63,  3.71) ( 18.06,  3.71) 

( 18.06,  0.16) ( 15.63,  0.16) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  3.07,  7.26) (  5.54,  7.26) 

(  5.54, 10.75) (  3.11, 10.75) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  8.11,  7.25) ( 10.54,  7.25) 

( 10.54, 10.79) (  8.12, 10.79) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  3.04,  7.16) (  3.04,  3.72) 

(  0.32,  3.72) (  0.32,  7.18) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  5.54,  7.14) (  8.03,  7.14) 

(  8.03,  3.74) (  5.54,  3.74) 
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 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 10.59,  7.16) ( 13.01,  7.16) 

( 13.01,  3.75) ( 10.60,  3.75) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 13.09,  7.24) ( 15.54,  7.24) 

( 15.54, 10.78) ( 13.09, 10.78) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 18.14,  7.23) ( 20.62,  7.23) 

( 20.62, 10.78) ( 18.16, 10.78) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 15.63,  7.19) ( 18.06,  7.19) 

( 18.06,  3.75) ( 15.60,  3.75) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  3.07,  3.68) (  5.52,  3.68) 

(  5.52,  0.13) (  3.03,  0.13) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
(  8.09,  3.66) ( 10.49,  3.66) 

( 10.49,  0.12) (  8.06,  0.12) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 13.09,  3.65) ( 15.61,  3.65) 

( 15.61,  0.14) ( 13.09,  0.14) 

 Q2 Sobrec. separada Superficial 4.00 
( 18.10,  3.64) ( 20.61,  3.64) 

( 20.61,  0.15) ( 18.07,  0.15) 

 N1 Neu Superficial 0.52 
(  0.18, 10.95) ( 20.78, 10.95) 

( 20.78, -0.04) (  0.26, -0.04) 

2 Càrrega permanent Puntual 22.58 ( 15.07, 11.31) 

 N1 Neu Superficial 0.52 
( 11.51, 14.49) ( 21.37, 14.49) 

( 21.37, 10.83) ( 11.53, 10.83) 

 

5.8. ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 

E.L.U. de ruptura. Formigó en 

fonamentacions 

CTE 

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 

Desplaçaments 
Accions característiques 

 

 

5.9. SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran 

d'acord amb els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 
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- Sense coeficients de combinació 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

On: 

Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 

γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

Ψp,i Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

Ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

 

5.9.1. Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (Ψ) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

Persistent o transitòria 
Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (Ψp) Acompanyament 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

Empentes del terreny (H) 1.000 1.350 - - 

 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 
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Persistent o transitòria 
Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 

Coeficients de combinació (Ψ) 

 
 

Favorable Desfavorable 
Principal 

(Ψp) 

Acompanyament  

(Ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
Empentes del terreny (H) 1.000 1.600 - - 

 

Tensions sobre el terreny 

Accions variables sense sisme 
Coeficients parcials de seguretat (�)  

Favorable Desfavorable 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 

Empentes del terreny (H) 1.000 1.000 

 

Desplaçaments 

Accions variables sense sisme 
Coeficients parcials de seguretat (�)  

Favorable Desfavorable 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 

Empentes del terreny (H) 1.000 1.000 

 

5.9.2. Combinacions 

- Noms de les hipòtesis 

G Càrrega permanent 
Qa Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada Q1 Sobrec. separada 
Q2 Sobrec. separada Q2 Sobrec. separada 

N1 Neu N1 Neu 
H1 Empentes terreny H1 Empentes terreny 

 

- E.L.U. de ruptura. Formigó 
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Comb. G Qa Q1 Sobrec. separada 
Q2 Sobrec. 

separada 

N1 

Neu 

H1 Empentes 

terreny 

1 1.000     1.000 

2 1.350     1.000 

3 1.000 1.500    1.000 

4 1.350 1.500    1.000 

5 1.000  1.500   1.000 

6 1.350  1.500   1.000 

7 1.000 1.500 1.500   1.000 

8 1.350 1.500 1.500   1.000 

9 1.000   1.500  1.000 

10 1.350   1.500  1.000 

11 1.000 1.500  1.500  1.000 

12 1.350 1.500  1.500  1.000 

13 1.000  1.500 1.500  1.000 

14 1.350  1.500 1.500  1.000 

15 1.000 1.500 1.500 1.500  1.000 

16 1.350 1.500 1.500 1.500  1.000 

17 1.000    1.500 1.000 

18 1.350    1.500 1.000 

19 1.000 1.050   1.500 1.000 

20 1.350 1.050   1.500 1.000 

21 1.000  1.050  1.500 1.000 

22 1.350  1.050  1.500 1.000 

23 1.000 1.050 1.050  1.500 1.000 

24 1.350 1.050 1.050  1.500 1.000 

25 1.000   1.050 1.500 1.000 

26 1.350   1.050 1.500 1.000 

27 1.000 1.050  1.050 1.500 1.000 

28 1.350 1.050  1.050 1.500 1.000 

29 1.000  1.050 1.050 1.500 1.000 

30 1.350  1.050 1.050 1.500 1.000 

31 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.000 

32 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.000 

33 1.000 1.500   0.750 1.000 

34 1.350 1.500   0.750 1.000 

35 1.000  1.500  0.750 1.000 
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36 1.350  1.500  0.750 1.000 

37 1.000 1.500 1.500  0.750 1.000 

38 1.350 1.500 1.500  0.750 1.000 

39 1.000   1.500 0.750 1.000 

40 1.350   1.500 0.750 1.000 

41 1.000 1.500  1.500 0.750 1.000 

42 1.350 1.500  1.500 0.750 1.000 

43 1.000  1.500 1.500 0.750 1.000 

44 1.350  1.500 1.500 0.750 1.000 

45 1.000 1.500 1.500 1.500 0.750 1.000 

46 1.350 1.500 1.500 1.500 0.750 1.000 

47 1.000     1.350 

48 1.350     1.350 

49 1.000 1.500    1.350 

50 1.350 1.500    1.350 

51 1.000  1.500   1.350 

52 1.350  1.500   1.350 

53 1.000 1.500 1.500   1.350 

54 1.350 1.500 1.500   1.350 

55 1.000   1.500  1.350 

56 1.350   1.500  1.350 

57 1.000 1.500  1.500  1.350 

58 1.350 1.500  1.500  1.350 

59 1.000  1.500 1.500  1.350 

60 1.350  1.500 1.500  1.350 

61 1.000 1.500 1.500 1.500  1.350 

62 1.350 1.500 1.500 1.500  1.350 

63 1.000    1.500 1.350 

64 1.350    1.500 1.350 

65 1.000 1.050   1.500 1.350 

66 1.350 1.050   1.500 1.350 

67 1.000  1.050  1.500 1.350 

68 1.350  1.050  1.500 1.350 

69 1.000 1.050 1.050  1.500 1.350 

70 1.350 1.050 1.050  1.500 1.350 

71 1.000   1.050 1.500 1.350 

72 1.350   1.050 1.500 1.350 
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73 1.000 1.050  1.050 1.500 1.350 

74 1.350 1.050  1.050 1.500 1.350 

75 1.000  1.050 1.050 1.500 1.350 

76 1.350  1.050 1.050 1.500 1.350 

77 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.350 

78 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.350 

79 1.000 1.500   0.750 1.350 

80 1.350 1.500   0.750 1.350 

81 1.000  1.500  0.750 1.350 

82 1.350  1.500  0.750 1.350 

83 1.000 1.500 1.500  0.750 1.350 

84 1.350 1.500 1.500  0.750 1.350 

85 1.000   1.500 0.750 1.350 

86 1.350   1.500 0.750 1.350 

87 1.000 1.500  1.500 0.750 1.350 

88 1.350 1.500  1.500 0.750 1.350 

89 1.000  1.500 1.500 0.750 1.350 

90 1.350  1.500 1.500 0.750 1.350 

91 1.000 1.500 1.500 1.500 0.750 1.350 

92 1.350 1.500 1.500 1.500 0.750 1.350 

 

 

 

- E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

Comb. G Qa 
Q1 Sobrec. 

separada 

Q2 Sobrec. 

separada 

N1 

Neu 

H1 Empentes 

terreny 

1 1.000     1.000 

2 1.600     1.000 

3 1.000 1.600    1.000 

4 1.600 1.600    1.000 

5 1.000  1.600   1.000 

6 1.600  1.600   1.000 

7 1.000 1.600 1.600   1.000 

8 1.600 1.600 1.600   1.000 

9 1.000   1.600  1.000 
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10 1.600   1.600  1.000 

11 1.000 1.600  1.600  1.000 

12 1.600 1.600  1.600  1.000 

13 1.000  1.600 1.600  1.000 

14 1.600  1.600 1.600  1.000 

15 1.000 1.600 1.600 1.600  1.000 

16 1.600 1.600 1.600 1.600  1.000 

17 1.000    1.600 1.000 

18 1.600    1.600 1.000 

19 1.000 1.120   1.600 1.000 

20 1.600 1.120   1.600 1.000 

21 1.000  1.120  1.600 1.000 

22 1.600  1.120  1.600 1.000 

23 1.000 1.120 1.120  1.600 1.000 

24 1.600 1.120 1.120  1.600 1.000 

25 1.000   1.120 1.600 1.000 

26 1.600   1.120 1.600 1.000 

27 1.000 1.120  1.120 1.600 1.000 

28 1.600 1.120  1.120 1.600 1.000 

29 1.000  1.120 1.120 1.600 1.000 

30 1.600  1.120 1.120 1.600 1.000 

31 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.000 

32 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.000 

33 1.000 1.600   0.800 1.000 

34 1.600 1.600   0.800 1.000 

35 1.000  1.600  0.800 1.000 

36 1.600  1.600  0.800 1.000 

37 1.000 1.600 1.600  0.800 1.000 

38 1.600 1.600 1.600  0.800 1.000 

39 1.000   1.600 0.800 1.000 

40 1.600   1.600 0.800 1.000 

41 1.000 1.600  1.600 0.800 1.000 

42 1.600 1.600  1.600 0.800 1.000 

43 1.000  1.600 1.600 0.800 1.000 

44 1.600  1.600 1.600 0.800 1.000 

45 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 1.000 

46 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 1.000 
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47 1.000     1.600 

48 1.600     1.600 

49 1.000 1.600    1.600 

50 1.600 1.600    1.600 

51 1.000  1.600   1.600 

52 1.600  1.600   1.600 

53 1.000 1.600 1.600   1.600 

54 1.600 1.600 1.600   1.600 

55 1.000   1.600  1.600 

56 1.600   1.600  1.600 

57 1.000 1.600  1.600  1.600 

58 1.600 1.600  1.600  1.600 

59 1.000  1.600 1.600  1.600 

60 1.600  1.600 1.600  1.600 

61 1.000 1.600 1.600 1.600  1.600 

62 1.600 1.600 1.600 1.600  1.600 

63 1.000    1.600 1.600 

64 1.600    1.600 1.600 

65 1.000 1.120   1.600 1.600 

66 1.600 1.120   1.600 1.600 

67 1.000  1.120  1.600 1.600 

68 1.600  1.120  1.600 1.600 

69 1.000 1.120 1.120  1.600 1.600 

70 1.600 1.120 1.120  1.600 1.600 

71 1.000   1.120 1.600 1.600 

72 1.600   1.120 1.600 1.600 

73 1.000 1.120  1.120 1.600 1.600 

74 1.600 1.120  1.120 1.600 1.600 

75 1.000  1.120 1.120 1.600 1.600 

76 1.600  1.120 1.120 1.600 1.600 

77 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600 

78 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600 

79 1.000 1.600   0.800 1.600 

80 1.600 1.600   0.800 1.600 

81 1.000  1.600  0.800 1.600 

82 1.600  1.600  0.800 1.600 

83 1.000 1.600 1.600  0.800 1.600 
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84 1.600 1.600 1.600  0.800 1.600 

85 1.000   1.600 0.800 1.600 

86 1.600   1.600 0.800 1.600 

87 1.000 1.600  1.600 0.800 1.600 

88 1.600 1.600  1.600 0.800 1.600 

89 1.000  1.600 1.600 0.800 1.600 

90 1.600  1.600 1.600 0.800 1.600 

91 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 1.600 

92 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 1.600 

 

- Desplaçaments 

Comb. G Qa 
Q1 Sobrec. 

separada 

Q2 Sobrec. 

separada 

N1 

Neu 

H1 Empentes 

terreny 

1 1.000     1.000 

2 1.000 1.000    1.000 

3 1.000  1.000   1.000 

4 1.000 1.000 1.000   1.000 

5 1.000   1.000  1.000 

6 1.000 1.000  1.000  1.000 

7 1.000  1.000 1.000  1.000 

8 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 

9 1.000    1.000 1.000 

10 1.000 1.000   1.000 1.000 

11 1.000  1.000  1.000 1.000 

12 1.000 1.000 1.000  1.000 1.000 

13 1.000   1.000 1.000 1.000 

14 1.000 1.000  1.000 1.000 1.000 

15 1.000  1.000 1.000 1.000 1.000 

16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

5.10. DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

Grup  Nom del grup      Planta Nom planta     Alçada  Cota  
2 Sostre 2 2 Sostre 2 3.00 3.50 
1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.50 0.50 
0 Fonamentació    -3.00 
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5.11. DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS I MURS 

5.11.1. Pilars 

GI Grup inicial 

GF Grup final 

Ang Angle del pilar en graus sexagesimals 

  

Dades dels pilars    

Referència Coord(P.Fix)  GI- Vinculació exterior  Ang. Punt Cantell de 
P1 (  3.06,  3.69) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P2 (  3.06,  7.18) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P3 (  5.54,  3.69) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P4 (  5.54,  7.18) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P5 (  8.05,  3.69) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P6 (  8.05,  7.18) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P7 ( 10.55,  3.69) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P8 ( 10.55,  7.18) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P9 ( 13.06,  3.69) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P10 ( 13.06,  7.18) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P11 ( 15.59,  3.69) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P12 ( 15.59,  7.18) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P13 ( 18.08,  3.69) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 
P14 ( 18.08,  7.18) 0-1 Amb vinculació 0.0 Centre 0.30 

 

5.11.2.  Murs 

- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

  

Dades geomètriques del mur 

Referència Tipus mur GI- 

GF

Vértex 

I i i l Fi l
Planta Dimensions 

E +D tM6 Mur de fàbrica  1-2 ( 11.96, 11.26) ( 20.95, 2 0.075+0.075=0.15
M5 Mur de fàbrica  1-2 ( 11.96, 11.26) ( 11.96, 2 0.075+0.075=0.15
M7 Mur de fàbrica  1-2 ( 20.95, 11.26) ( 20.95, 2 0.075+0.075=0.15
M8 Mur de fàbrica  1-2 ( 11.96, 14.06) ( 20.95, 2 0.075+0.075=0.15
M1 Mur de formigó 0-1 (  0.33,  0.04) (  0.33, 1 0.225+0.225=0.45
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M2 Mur de formigó 0-1 (  0.33,  0.04) ( 20.70,  1 0.225+0.225=0.45
M3 Mur de formigó 0-1 ( 20.70,  0.04) ( 20.70, 1 0.225+0.225=0.45
M4 Mur de formigó 0-1 (  0.33, 10.81) ( 20.70, 1 0.225+0.225=0.45

 

Empentes i sabata del mur 

Referència Empent. Sabata del mur  

M6 

Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Amb vinculació exterior 

M5 

Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Amb vinculació exterior 

M7 

Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Amb vinculació exterior 

M8 

Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Amb vinculació exterior 

M1 

Empenta esquerra: 
Mur 1 

Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Sabata correg.: 0.950 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dre.:0.25 cantell:0.30 

M2 
Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 

Mur 2 

Sabata correg.: 0.950 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dre.:0.25 cantell:0.30 

M3 
Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 

Mur 3 

Sabata correg.: 0.950 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dre.:0.25 cantell:0.30 

M4 

Empenta esquerra: 
Mur 4 

Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Sabata correg.: 0.950 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dre.:0.25 cantell:0.30 

 

5.12. DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS DE 

VINCLAMENT PER A CADA PLANTA 

 

Referència pilar Planta Dimensions 
Coefs. encastrament 

Cap           Peu 

Coefs. vinclament 

Vincl. x Vinclament Y 
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Per a tots els pilars  1 0.20x0.20 0.30         1.00 1.00         1.00 

 

5.13. MATERIALS UTILITZATS 

5.13.1. Formigons 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; �c = 1.50 

5.13.2. Acers per element i posició 

5.13.2.1 Acers en barres 

Element Posició Acer 
fyk 

(MPa) 

�s 

 

Pilars i pantalles B 400 S 400 1.15 

Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 

Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 

Muntatge(superior) B 500 S 500 1.15 

Pell(lateral) B 500 S 500 1.15 

Bigues 

Estreps B 400 S 400 1.15 

Punxonament B 400 S 400 1.15 

Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 

Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 

Nervis negatius B 500 S 500 1.15 

Sostres 

Nervis positius B 500 S 500 1.15 

 

5.13.3.  Murs de fàbrica 

Mòdul de cisallament (G): 0.3924 GPa 

Mòdul d'elasticitat (E): 0.981 GPa 

Pes específic: 14.715 kN/m³ 

Tensió de càlcul en compressió: 1.962 MPa 

Tensió de càlcul en tracció: 0.1962 MPa 
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5.14. 11.- ARMAT DE PILARS I PANTALLES 

5.14.1. Pilars 

- Tram:  
Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 

- Armadures: 

Primer sumand: Armadura de cantell. 

Segon sumand: Armadura de cara X. 

Tercer sumand: Armadura de cara Y. 

 

- Estreps: S'indica solament l'estrep perimetral disposat. Si existeixen altres 
estreps i branques ha de consultar el dibuix del quadre de pilars. Poden existir 
diferents separacions en cap, peu i nus, que pot consultar a opcions i 
especejament de pilars. 

- Estat: Codi identificatiu de l'estat del pilar per incompliment d'algun criteri 
normatiu. 

- H: Alçada lliure del tram de pilar sense travament intermedi. 
- Hpx: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'X'. 
- Hpy: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'Y'. 
- Pèssims: Esforços pèssims (majorats), corresponents a la pitjor combinació 

que produeix les majors tensions i/o deformacions. Inclou l'amplificació 
d'esforços deguts als efectes de segon ordre i excentricitat addicional per 
vinclament. 

 

- Referència: Esforços pèssims (majorats), corresponents a la pitjor combinació 
que produeix les majors tensions i/o deformacions. Inclou l'amplificació 
d'esforços deguts als efectes de segon ordre (no inclou vinclament). 

- Nota: 

 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 

 

Pèssims Referència 
Pilar Planta 

Dimensió 

(cm) 

Tram

(m) 

H 

(m) 

Hpx

(m) 

Hpy

(m) 
N 

(kN

Mx 

(kN·m

My 

(kN·m

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m
P1 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 15 0.0 3.1 153.2 0.0 0.0 

P2 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 15 0.0 3.1 152.8 0.0 0.0 

P3 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.9 142.7 0.0 0.2 

P4 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.8 142.1 0.0 0.2 

P5 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.8 142.3 0.0 0.2 

P6 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.8 141.5 0.0 0.2 
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P7 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.8 141.7 0.0 0.2 

P8 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.8 142.1 0.0 0.2 

P9 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.8 142.4 0.0 0.2 

P10 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.8 142.2 0.0 0.2 

P11 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.9 143.9 0.0 0.2 

P12 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 2.9 144.8 0.0 0.2 

P13 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 3.0 149.2 0.0 0.0 

P14 Sostre 20x20 - 3.3 3.30 3.30 14 0.0 3.0 149.7 0.0 0.0 

 

5.15. ARRENCADES DE PILARS I MURS PER HIPÒTESI 
- Nota: 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 

Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat 

de la pantalla o mur en la planta. 

 

Esforços en arrencades 
Suport Hipòtesi N(kN) Mx(kN·m) My(kN·m) Qx(kN) Qy(kN) T(kN·m)

P1 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

64.9 

0.0 

20.6 

20.5 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P2 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

64.6 

0.0 

21.1 

19.9 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P3 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

60.6 

0.0 

19.0 

19.1 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P4 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

60.4 

0.0 

19.4 

18.5 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
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P5 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

60.5 

0.0 

19.0 

18.9 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P6 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

60.2 

0.0 

19.4 

18.2 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P7 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

60.6 

0.0 

19.2 

18.2 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P8 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

60.3 

0.0 

19.4 

18.5 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P9 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

60.9 

0.0 

19.4 

18.2 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P10 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

60.7 

0.0 

19.8 

17.9 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P11 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

61.4 

0.0 

19.4 

18.7 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P12 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

61.1 

0.0 

20.3 

18.7 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

P13 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

63.3 

0.0 

20.3 

19.6 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
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P14 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

63.0 

0.0 

20.8 

19.7 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

M6 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

169.4 

15.4 

0.0 

0.0 

-33.3 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

M5 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

35.7 

3.2 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M7 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

36.3 

3.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

M8 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

146.3 

15.3 

0.0 

0.0 

-0.9 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M1 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

477.7 

0.0 

29.3 

17.7 

-3.3 

0.0 

-1.0 

-0.8 

-0.2 

0.0 

-1.6 

0.7 

-4.0 

0.0 

-0.9 

-0.8 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

0.0 

M2 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

939.4 

0.0 

53.2 

53.1 

-1.7 

0.0 

-45.7 

44.2 

-7.7 

0.0 

-2.3 

-2.3 

-0.0 

0.0 

0.1 

-0.1 

-8.0 

0.0 

-2.2 

-2.2 

0.2 

0.0 

0.2 

-0.3 

M3 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

475.7 

0.0 

17.2 

26.6 

3.2 

0.0 

0.8 

0.9 

-0.2 

0.0 

0.5 

0.3 

3.9 

0.0 

0.8 

0.9 

-0.0 

0.0 

-0.1 

0.0 

0.1 

0.0 

-0.0 

0.0 

M4 

Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 

Q1 Sobrec. separada 

Q2 Sobrec. separada 

938.5 

0.0 

57.5 

54.2 

-1.6 

0.0 

-40.8 

44.7 

7.7 

0.0 

2.4 

2.3 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.1 

8.0 

0.0 

2.3 

2.2 

-0.2 

0.0 

-0.0 

0.1 
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6. CONCLUSIÓ 

6.1. SOSTRE DIPÒSIT 

La nova llosa de coberta del dipòsit de muntanya tindrà un cantell promig de 20cm, un 

recobriment mínim superior, lateral i inferior de 2, 2 i 3,5cm respectivament i un 

recobriment nominal superior, lateral i inferior de 3, 3, 4,5cm respectivament. 

Les característiques dels materials que s’han d’emprar per la construcció de la nova 

llosa de coberta de la caseta auxiliar dels dipòsits d’aigua elevada de Manresa són les 

següents: 

- Formigó HA-30/B/20/IV, de consistència tova (6-9±1), amb una relació màxima aigua 

ciment de a/c≤0,50 i un contingut mínim de ciment de 325Kg/m3. 

- Ciment tipus CEM II 42,5/B-S 

- Acer corrugat B500S 

- Malla electrosoldada ME500S amb acer B500S. 

 

6.2. SOSTRE CASETA 

La nova llosa de coberta de la caseta auxiliar dels dipòsits d’aigua elevada de Manresa 

tindrà un cantell promig de 20cm, un recobriment mínim superior, lateral i inferior de 2, 

2 i 3,5cm respectivament i un recobriment nominal superior, lateral i inferior de 3, 3, 

4,5cm respectivament. 

Les característiques dels materials que s’han d’emprar per la construcció de la nova 

llosa de coberta de la caseta auxiliar dels dipòsits d’aigua elevada de Manresa són les 

següents: 

- Formigó HA-30/B/20/IV, de consistència tova (6-9±1), amb una relació màxima aigua 

ciment de a/c≤0,50 i un contingut mínim de ciment de 325Kg/m3. 

- Ciment tipus CEM II 42,5/B-S 

- Acer corrugat B500S 

- Malla electrosoldada ME500S amb acer B500S. 
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7. ANNEXES 

- Annex 13. Informes de l’estat dels elements del recinte dels dipòsits d’aigua elevada de 

Manresa 
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació s’adjunten dos estudis realitzats als les instal·lacions d’aigua elevada. 

El primer estudi adjuntat és l’Estudi de Prediagnosi realitzat per Jaume Juanola i 

Victori Josep Emili Puig i Soler, arquitectes tècnics contractats per Aigües de Manresa 

SA., per ajudar amb l’estudi de valoració de les instal·lacions existents. L’informe es va 

realitzar al maig de 2011. 

El segon estudi adjuntat és Nota tècnica de l’actuació en dipòsits d’aigua elevada- DN- 

Manresa(el Bages) realitzat per CONSULTEC CATALUNYA, S.L., a petició d’Aigües 

de Manresa SA i l’arquitecte tècnic Jaume Joanola.  

 

2. INFORME DE PREDIAGNOSI 
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INFORME DE PREDIAGNOSI 

 

1).- OBJECTE 

L’objecte d’aquest informe de prediagnosi és determinar de l’estat parcial de 

l’estructura d’un edifici auxiliar, destinat a obra hidràulica, format pel sostre d’un dipòsit 

d’aigua potable i pel sostre de la caseta, per mitjà d’una prospecció in situ consistent 

en una inspecció visual, cales i assaigs no destructius, situats vora la Torre del Vinyes 

dins de la propietat d’Aigües Manresa S.A. de Manresa. 

 

2).- DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

Sostre del dipòsit d’aigua potable 

És de planta rectangular, amb una superfície de làmina d’aigua de 206,00 m2 

aproximadament. Perimetralment aquest dipòsit està construït per murs 

presumptament de formigó en massa i un sostre unidireccional format per biguetes 

precomprimides de formigó de cantell 20+4 cm, amb un intereix de 75 cm i revoltons 

de maó foradat de 4 cm. 

Aquest sostre unidireccional de vuit crugies es recolza presumptament de forma 

isostàtic sobre 7 jàsseres transversals de formigó armat “in situ” de cantell variable, 

paral·leles a la dimensió curta del rectangle i recolzades en forma “acartel·lada” sobre 

els murs perimetrals i en dos pilars centrals, de manera que cada una està formada 

per tres crugies. 

Els pilars són de formigó armat, de secció quadrada de 23x23 cm, amb una altura de 

2,80 m aproximadament fins al començament de les cartel·les de les jàsseres, les 

quals tenen una amplada de 40 cm i un cantell de 40 cm. a la part central i de 60 cm 

sobre els pilars, donant, doncs, una altura lliure total de 3,00 m aproximadament.  

Sobre el sostre unidireccional hi ha una capa de terra vegetal d’uns 30 cm de gruix 

aproximadament. 
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Sostre de la caseta 

És de planta rectangular, amb una superfície de 35,00 m2 aproximadament. 

Perimetralment aquesta caseta està construïda per murs de maó ceràmic o equivalent 

i un sostre bidireccional format per una llosa massissa de cantell constant d’alçària 12 

cm aproximadament, que es recolza amb una jàssera perimetral de formigó prèvia als 

murs. 

 

3).- DESCRIPCIÓ DELS DANYS 

En data 18 de maig de 2011, es realitza una inspecció visual a l’interior del dipòsit i al 

sostre de la caseta, amb l’execució de petites cales en alguns dels elements 

estructurals (jàsseres i pilars) per tal d’estimar la qualitat resistent del formigó i la 

verificar in situ la profunditat de carbonatació en el formigó. 

 

3.1).- Estructura del dipòsit d’aigua potable 

Pilars 

La totalitat dels catorze pilars resten protegits per un revestiment exterior i no 

s’observen símptomes de deteriorament de la massa ni de fissuració per atac químic o 

mecànic, presentant doncs, un bon estat de conservación exterior. 

Mitjançant la realització d’unes cales, s’observa en la seva fractura que els granulats 

no es trenquen conjuntament amb la pasta que lliga al formigó, és a dir, apareixen 

sencers i per tant cal pressuposar que la resistència de la pasta i del formigó és baixa 

o relativament baixa. En aquest sentit, en tot cas, fora convenient fer una comprovació 

de la resistència del formigó mitjançant el trencament de provetes testimoni. 

Per altra banda, s’aplica en aquesta fractura la prova química de la fenolftaleïna i 

reacciona prenent un color roig-morat, que permet establir l’existència de l’hidròxid 

calci Ca(OH)2 o portlandita en el recobriment de l’armadura i el caràcter bàsic en el 

mateix (pH > 9,5), i per tant el formigó no està carbonatat. 
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Jàsseres 

De les set jàsseres existents, cinc d’elles presenten importants patologies per corrosió 

de les armadures, provocant despreniments locals i de més generalitzats en el formigó 

que protegeix a aquestes armadures i la pèrdua de secció d’acer. Així mateix en 

algunes crugies centrals el cap de compressió d’aquestes jàsseres es veu afectada 

per la corrosió de les armadures o per la manca de resistència a compressió del 

formigó o per la combinació d’ambdues patologies, ja que en les cales realitzades en 

la seva fractura els granulats no apareixen trencats i a més la pasta s’engruna en el 

moment de la fractura, aleshores doncs, cal pressuposar que la resistència de la pasta 

i del formigó és baixa.  
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Per altra banda, s’aplica en aquestes fractures la prova química de la fenolftaleïna i no 

hi ha reacció, conservant el color grisós existent, que permet establir la desaparició de 

d’hidròxid calci Ca(OH)2 i l’existència de carbonat calci CO3Ca en el recobriment de 

l’armadura i el caràcter àcid en el mateix, descendint el valor del pH per sota de 9,5, i 

per tant el formigó resta carbonatat. Tanmateix en una jàssera interior el viratge de 

color a roigmorat, es situa proper a l’armadura, demostrant que una part del 

recobriment exterior està carbonatat. La relació entre la secció protegida, rogenca en 

la prova i el gruix total de recobriment de l’armadura, relació roig/recobriment, ens 

informa de l’expectativa de protecció de l’armadura en el futur, atès el temps que ha 

trigat a produir-se la carbonatació actual i aquesta és baixa. 

 

 

Sostre 

Gairebé les vuit crugies que formen aquest sostre unidireccional, presenten importants 

patologies per corrosió d’armadures com es comprova en les fotografies 7,12 i 13, 

provocant despreniments generalitzats en la sola de la bigueta de formigó que 

protegeix les armadures actives i al trencament de les mateixes. Això implica la 

desolidarització de l’acer i el formigó, i per tant, la incapacitat de col·laborar per a 

respondre a les sol·licituds de flexió. Aquesta patologia és considerada de molt greu 

per tractar-se de biguetes precomprimides, al no haver-hi adherència, els filferros 

s’escorren i s’anul·la efecte del pretesat en els extrems, cosa que pot provocar una 
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possible fallada per tallant de l’ànima de la bigueta, instantània i sense deformación 

prèvia aparent, i en tot això, a una pèrdua de secció de l’acer. 

 

 

3.2).- Sostre de la caseta 

Aquest sostre presenta zones amb escrostonaments del recobriment de l’armadura, 

deixant aquesta a la intempèrie amb signes de corrosió. Tanmateix la jàssera 

perimetral de suport d’aquest sostre, previ als murs, també s’endevina una certa 

corrosió del seu armat, que fa aparèixer una fissuració superficial en aquest element. 
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4).- CAUSES POSSIBLES 

Les causes que han portat al deteriorament d’alguns elements estructurals d’aquestes 

estructures, molt probablement respongui a diversos factors, com ara, el descens del 

pH per sota de 9,5, produït per la reacció de l’hidròxid calci que combinat amb 

l’anhídrid carbònic de l’aire s’obté carbonat calci, Ca(OH)2 + CO2 => CO3Ca, i que 

davant d’una situació d’humitat, fa que l’armadura entri en corrosió; humitats de 

condensació que es generen a l’interior del dipòsit i de l’habitacle de la caseta 

(escassa ventilación permanent); humitats de filtració per la manca o inadecuada 

impermeabilització exterior dels sostres i fonamentalment a l’existència de clorurs a 

l’aigua i a l’ambient agressiu que es genera, en menor grau a l’interior de l’habitacle de 

la caseta , dada confirmada per a la propietat, tot i no haver-se realitzat cap 

determinació in situ o a laboratori mitjançant el mètode qualitatiu del nitrat de plata. 

Afegir que segons indica la propietat,  l’aigua potable te contacte directa amb els 

elements estructurals dels pilars i del mur perimetral, mentre que les jàsseres i el 

sostre no estan mai en contacte. 

 

5).- VALORACIÓ GLOBAL DE L’ESTAT DE L’ESTRUCTURA 

A la vista de les patologies existents definides en els apartats anteriors, amb 

consideracions de molt greus, biguetes, altres pel seu estat generalitzat de greus, 

jàsseres, i també altres per a determinar la seva capacitat residual, pilars, a més de la 

granulometria emprada i del color en que està fabricat el formigó existent, tot indica 

que la reparació dels danys soferts no sigui recomanable i/o viable per raons tècniques 

i econòmiques per mitjà sistemes tradicionals, i es prioritzi una substitució física dels 

elements estructurals malmesos. 

 

6).- PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Així des d’aquest punt de vista de la substitució física i per afavorir a la millora dels 

terminis d’execució i de l’estalvi econòmic, es pot considerar una solució prefabricada 

mitjançant plaques alveolars d’una sola crugia, paral·lela als costats curts, en perjudici 

d’una mateixa solució constructiva actual, preparades per estar en contacte amb una 

classe general d’exposició relativa a la corrosió de les armadures tipus IV. 
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Es considera que la solució prefabricada, pes propi + capa de formació de pendents, 

en valors unitaris (KN/m2), és més lleugera que l’actual sistema del sostre del dipòsit 

d’aigua potable, pes propi + capa de terres h= 30 cm de gruix, encara que la 

repercussió de càrrega sobre els elements estructurals del mur de formigó del 

perímetre i la seva fonamentació serà més gran i per tant estaran més sol·licitats. Així 

doncs, aquest sistema que es proposa es viable sempre i quan les característiques 

resistents sobre els que es carregaran els elements prefabricats siguin les adequades i 

a més es disposi d’espai suficient per l’execució i l’accessibilitat a l’obra. 

D’acord amb el que s’ha exposat fins ara en aquest informe de prediagnosi, aquests 

tècnics consideren que és necessari seguir avançant en la recerca de més informació, 

per determinar el tipus de material i les característiques geomètriques dels murs 

perimetrals i la seva fonamentació, a més de la realització d’un estudi geotècnic i per 

tant, es recomana continuar amb la segona part de l’actuació o diagnosi. 

 

 

 

 

 

Manresa, 27 de maig de 2011 

 

Els arquitectes tècnics, 

Jaume Juanola i Victori 

Josep Emili Puig i Soler 





 Projecte de millora del tractament i de la fiabilitat de l’ETAP de Manresa 

13 

3. NOTA TÈCNICA DE L’ACTUACIÓ EN DIPÒSITS D’AIGUA 
ELEVADA- DN- MANRESA(EL BAGES) 
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NOTA TÈCNICA DE L’ACTUACIÓ EN : 

 

DIPÒSIT D’AIGUA ELEVADA –DN- 

 

MANRESA ( EL BAGES ) 

 

 

 

1. ANTECEDENTS  

2. OBJECTIUS DEL TREBALL  

3. ASSAJOS A REALITZAR  

4. RESULTATS DELS ASSAJOS (ESTRUCTURA)  

5. ANNEX    

5.1. PLANELL DE SITUACIÓ DELS ASSAJOS  

5.2. RECULL FOTOGRÀFIC  

5.3 ACTES DELS ASSAJOS 
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1. ANTECEDENTS  

Per encàrrec d’ AIGÜES DE MANRESA, S.A. i a petició del Sr. Sergi Grau i Sr. Jaume 

Joanola (aparellador), CONSULTEC CATALUNYA, S.L. ha dut a terme un recull de 

dades estructurals en el DIPÒSIT D’AIGUA ELEVADA –DN-. 

 

2. OBJECTIU  

L’objectiu es el de conèixer el tipus de sòl existent, com obtenir dades estructurals de 

la resta de l’edifici (dipòsit): 

- Fonaments.  

        (tipus de sòl, superfície, potència, formigó.)  

- Estructura Pilars Interiors.   

       (estructura armada del pilar, carbonatació, densitat i resistència del formigó.)  

- Murs de Contenció.  

        (estructura armada del mur, carbonatació, densitat i resistència del formigó.) 

 

3. ASSAJOS A REALITZAR  

El plantejament dels treballs a realitzar el fem amb el vist i plau de la Direcció Tècnica i  

consistí en:  

 

3.1 FONAMENT:   

Mitjançant perforació amb corona diamantada, refrigerada amb aigua, realitzem en (2) 

pilars, la determinació de la superfície del fonament així com la seva potència i el tipus 

de sòl que tenim. 

La densitat aparent del formigó i la resistència a compressió.   
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3.2    PILARS INTERIORS:  

Determinació de l’estructura armada dels pilars interiors i les característiques del seu 

formigó.  

Amb el paxòmetre, Micro Cover Meter, localitzem les armadures i  fem l’extracció de 

(3) testimonis mitjançant màquina perforadora tipus Hilti refrigerada amb aigua.  

Els valors a determinar son els diàmetres de l’armadura, tipus d’armadura, profunditat 

de carbonatació densitat aparent i trencament a compressió del formigó existent. 

(veure actes de resultats i fotografies)  

La reparació del forats fets es realitza amb morter d’alta resistència sense retracció i 

que compleix l’article 14 del RD 140/2003.  

 

3.3    MURS DE CONTENCIÓ:  

Determinació de l’estructura armada del mur i les característiques del seu formigó.  

Els valors a determinar son els diàmetres de l’armadura, tipus d’armadura, profunditat 

de carbonatació densitat aparent i trencament a compressió del formigó existent. 

(veure actes de resultats i fotografies)  

La reparació del forats fets es realitza amb morter d’alta resistència sense retracció i 

que compleix l’article 14 del RD 140/2003. 

 

4. RESULTATS DELS ASSAJOS EN L'ESTRUCTURA  

FONAMENTS 

 

(veure fotos de detall) 
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PILARS INTERIORS  

 

(veure actes de resultats i fotos de detall) 

 

MURS DE CONTENCIÓ 

 

(veure fotos de detall) 
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5 ANNEX  

5.1  PLANELL DE SITUACIÓ DELS ASSAJOS 

 

 

5.3 ACTES DELS ASSAIGS REALITZATS 

 

 

 

 

 



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS
EXPEDIENT 1115388
PETICIONARI 01273 CONSULTEC, S.L.                    

                                   CONSULTEC, S.L.                    
NIF/CIF B60060290                                         
OBRA 00826 9158 Dipòsit aigua elevada -DN-    Camí Can Ballús, Pol. Valldan      

(Comanda 112546)                   
POBLACIÓ MANRESA                            08600 BERGA                              

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.
DATA PRESA
MATERIAL Testimonis de formigó edat formigó >28 dies
PROCEDÈNCIA Pilars interior dipòsit

REFERÈNCIA Aigües de Manresa S.A.

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

29/11/2011

30 de Novembre del 2011

Tallat, refrentat i ruptura de testimoni 75 mm segons UNE-EN 12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009 

Mesura de la densitat d'un testimoni

A42003          

A42006          

Segell de còpia confrontada:

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Joan Puigivila Feixas

Químic
Cap d'Àmbit de Formigó i els seus elements EHA

Pàgina 1 de 3
F-11-016-01

Expedient 1115388

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 EN DATA 19/07/2010 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600043. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

 DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com



DADES DE L'ASSAIG
A42003

RESULTATS OBTINGUTS
ASSAIGS I NORMATIVA Tallat i recapçat de provetes amb morter de sofre. UNE 83303/84

Trencament de provetes a compressió. UNE 83304/84
REFERENCIA PETICIONARI
REFERENCIA LOSTEC S.A. T-250
DATA RECEPCIÓ MOSTRA HORA RECEPCIÓ MOSTRA: 18:00 Hores
DATA RUPTURA MOSTRA HORA RUPTURA MOSTRA: 12:00 Hores

Diàmetre Longitud Esbeltessa Càrrega Resistència Resistència
 proveta proveta proveta ruptura ruptura corretgida

(cm) (cm) (l/d) (kg) (N/mm²) (N/mm²)
7,38 12,6 1,70 9731 22,29 21,76

OBSERVACIONS:

EXTRACCIÓ, CONSERVACIÓ, RECAPÇAMENT I RUPTURA D'UN TESTIMONI segons UNE-EN 12504-1:2001,
UNE-EN 12390-3:2003 i Apartat 86,3,2 de l'EHE-08

Deansitat: 2,33 Tn/m3  
Data extracció: 25-11-2011

29/11/2011
30/11/2011

PILAR Nº 1 T-1

Els resultats d'aquesta acta es refereixen únicament a la mostra indicada i assajada 
segons les normes relacionades a cada assaig i resta prohibida la reproducció

  dels mateixos sense l'autorització del propi Laboratori.

DADES DE L'ASSAIG
A42003

RESULTATS OBTINGUTS
ASSAIGS I NORMATIVA Tallat i recapçat de provetes amb morter de sofre. UNE 83303/84

Trencament de provetes a compressió. UNE 83304/84
REFERENCIA PETICIONARI
REFERENCIA LOSTEC S.A. T-251
DATA RECEPCIÓ MOSTRA HORA RECEPCIÓ MOSTRA: 18:00 Hores
DATA RUPTURA MOSTRA HORA RUPTURA MOSTRA: 12:00 Hores

Diàmetre Longitud Esbeltessa Càrrega Resistència Resistència
 proveta proveta proveta ruptura ruptura corretgida

(cm) (cm) (l/d) (kg) (N/mm²) (N/mm²)
7,37 11,8 1,60 7353 16,89 16,35

OBSERVACIONS:

EXTRACCIÓ, CONSERVACIÓ, RECAPÇAMENT I RUPTURA D'UN TESTIMONI segons UNE-EN 12504-1:2001,
UNE-EN 12390-3:2003 i Apartat 86,3,2 de l'EHE-08

Densitat: 2,32 Tn/m3 
Data extracció: 25-11-2011

29/11/2011
30/11/2011

PILAR Nº2 T-2

Els resultats d'aquesta acta es refereixen únicament a la mostra indicada i assajada 
segons les normes relacionades a cada assaig i resta prohibida la reproducció

  dels mateixos sense l'autorització del propi Laboratori.

Pàgina 2 de 3
F-11-016-01

Expedient 1115388

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 EN DATA 19/07/2010 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600043. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

 DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com



DADES DE L'ASSAIG
A42003

RESULTATS OBTINGUTS
ASSAIGS I NORMATIVA Tallat i recapçat de provetes amb morter de sofre. UNE 83303/84

Trencament de provetes a compressió. UNE 83304/84
REFERENCIA PETICIONARI
REFERENCIA LOSTEC S.A. T-252
DATA RECEPCIÓ MOSTRA HORA RECEPCIÓ MOSTRA: 18:00 Hores
DATA RUPTURA MOSTRA HORA RUPTURA MOSTRA: 12:00 Hores

Diàmetre Longitud Esbeltessa Càrrega Resistència Resistència
 proveta proveta proveta ruptura ruptura corretgida

(cm) (cm) (l/d) (kg) (N/mm²) (N/mm²)
7,38 11,6 1,57 10037 22,99 22,21

OBSERVACIONS:

EXTRACCIÓ, CONSERVACIÓ, RECAPÇAMENT I RUPTURA D'UN TESTIMONI segons UNE-EN 12504-1:2001,
UNE-EN 12390-3:2003 i Apartat 86,3,2 de l'EHE-08

Densitat: 2,25 Tn/m3 
Data extracció: 25-11-2011

29/11/2011
30/11/2011

PILAR Nº3 T-3

Els resultats d'aquesta acta es refereixen únicament a la mostra indicada i assajada 
segons les normes relacionades a cada assaig i resta prohibida la reproducció

  dels mateixos sense l'autorització del propi Laboratori.

Pàgina 3 de 3
F-11-016-01

Expedient 1115388

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 EN DATA 19/07/2010 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600043. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

 DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com
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4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

Figura 1. Façana caseta 

 

 

Figura 2. Interior dipòsit 
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Figura 3. Jàssera 

 

 

Figura 4. Jàssera 
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Figura 5. Jàssera 

 

 

Figura 6. Jàssera 
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Figura 7. Jàssera 

 

 

Figura 8. Sostre 
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Figura 9. Detall marcatge de l’armat 

 

 

Figura 10. Detall extracció del testimoni 
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Figura 11. Cales realitzades al pilar 

 

 

Figura 12. Detalls armat del pilar 
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Figura 13. Detall assaig carbonatació testimoni pilar 1 

 

 

Figura 14. Extracció testimoni mur exterior 



Annex 13. Informes de l’estat dels elements del recinte dels dipòsits d’aigua elevada de 

Manresa  

30 

 

Figura 15. Testimoni extret del mur exterior 

 

 

Figura 16. Estudi profunditat mur exterior 
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Figura 17. Assaig carbonatació mur exterior 



 

 Annex 14. Especificacions tècniques dels equips 
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació s’adjunta es defineixen els equips precisats per les portar a terme el 

PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L’ETAP DE 

MANRESA. 

 

2. DEFINICIÓ D’EQUIPS 

2.1. GENERADOR DE DIÒXID DE CLOR 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Marca: AQUADIOX 

Model: AQUADIOX SKID, AD-SI-4331 

Dimensions (mm): 1000 x 1780 x 600, ample x alçada x fons 

Alimentació: 230 Vac., 50 Hz 

Consum màxim (VA): 600 

Temperatura (ºC): 10 – 35 

Capacitat de dosificació (g ClO2 / h ): 1.000 

Cabal aigua arrossegament: 1.000 l/h 

Pressió aigua arrossegament: 5 bar. 

Unitat de control APLICONTROLER: 

Protecció: en quadre elèctric amb índex IP-65 

Controlador: Format pantalla 128 x 64 píxels LCD STN 

Senyal entrada de control: 4-20 mA control dosificació i aturada/marxa remot. 
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Reactius: Clorit Sòdic 25% i Àcid Clorhídric 15% 

 

ALTRES 

- Sistema de dosificació manual i/o automàtic. 

- Vacuometre de seguretat. 

- Sensor fuga líquid. 

- Visualització de totes les alarmes, consignes i valors de dosificació per pantalla. 

- Retransmissió de punt de treball per senyal 4-20 mA. 

- Parada seguretat per mal funcionament. 

- L’equip gestiona la senyal de transvasament dels reactius, mitjançant dues sortides 

lliures de tensió. 

- Contacte lliure tensió d’alarma general. 

- Consum reactius: 6,6 l/h i 15,5 l/h de clorit sòdic i àcid respectivament a màxima 

generació. 

 

OPCIONAL 

Comunicació MODBUS RS-232/RS-485. 

Sistema de control de transvasament mitjançant vàlvula motoritzada o bombejament. 
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2.2. ANALITZADOR 

CARACTERÍSTIQUES  DE DISENY DEL PANEL: 

ANALITZADOR:  

Model: A01770E0 

Pes(Kg):   5,5 

Dimensions(mm):   279x413x127    

Alimentació(Vac):   120/240 

Freqüència(Hz):   50/60 

Rangs de mesura(mg/l):   0-1, 0-2, 0-5, 0-10, 0-20 

Resolució(mg/l):   0.01 pera rangs de fins 0-5mg/l 

                                 0.1 per rangs de fins 0-20mg/l 

Precisió:   ±5% del rang empleat 

Sensibilitat(mg/l):   0.01 

Contactes relé:   5A  240Vac ó 24Vdc  

Senyal de sortida:   4-20mA aïllada a 800Ω 

Velocitat de resposta:   4 seg. des de l’entrada de la mostra fins la indicació en el 

display. 

Flux de la mostra(ml/min):   200-300 

Indicador:   Display de 3 ½ dígits; indicació en mg/l. 

Tipus de mesura: Amperomètrica 

Paràmetre de mesura: Lectura continua de clor lliure residual 
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PER afavorir el funcionament de l’analitzador amb aigües de alta conductivitat i pH 

variable, el panell incorpora una bomba peristàltica destinada a dosificar un reactiu 

tampó en la cèl·lula de mesura.  

El pannell consta a mes a mes de l’analitzador de: 

- By-pass entrada mostra d’aigua a analitzador (canonada DN15 de PVC) 

- Vàlvula per presa de mostres (1/4” de PVC) 

- Filtre en “Y” amb enllaç tres peces (canonada de DN10 de PVC) 

- Sortida mostra a desguàs a través d’enllaç de DN15 

- Rotàmetre de mesura de flux amb detector  “Reed” integrat (DN10) 

- Vàlvula d’agulla per control de flux de mostra (1/4”) 

Pes (Kg):   8,5 

Dimensions(mm):   420x910x140 

Material del panell: Polipropilè 

 

APLICACIONS: 

- Desinfecció d’aigües potables 

- Desinfecció d’aigües de piscines 

- Prevenció de la  colonització biològica de torres de refrigeració 

- Tractament d’aigües de procés industrial 

 

2.3. BOMBA DOSIFICADORA CMSis B1MI1408 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Pes(Kg):   6 

Dimensions(mm):   160X220X300 

Diàmetre de tub(mm):   4x6 mm 
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Rosca vàlvula(NPT):   3/8”  

 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 

Alimentació(Vac):   186-268 

Freqüència màxima impulsor (imp/min): 120  

Freqüència(Hz):   50  

Consum(W):   42 

 

PROPIETATS 

Pressió nominal(Bar):   14 

Cabal nominal(L/h):   8 

Volum nominal(cc):      1,10  

Impulsos minut(Màx):   120 

 

2.4. BOMBA DOSIFICADORA CMSis B1MI0720 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Pes(Kg):   8 

Dimensions(mm):   160X250X300 

Diàmetre de tub(mm):   4x8 mm 

Rosca vàlvula(NPT):   1/2”  
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CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 

Alimentació(Vac):   186-268 

Freqüència màxima impulsor (imp/min): 120  

Freqüència(Hz):   50  

Consum(W):   42 

 

PROPIETATS 

Pressió nominal(Bar):   7 

Cabal nominal(L/h):   20 

Volum nominal(cc):      2,90  

Impulsos minut(Màx):   120 

 

2.5. BOMBA DE TRANSVÀS GRUNDFOS CM3-2 A-R-A-E-AVBE 

Bomba centrífuga compacte horitzontal.  

LÍQUID: 

Rang de temperatura del líquid: -20 .. 90 °C 

Temperatura  líquid: 20 °C 

 

TÈCNIC: 

Velocitat per dades de bomba: 2900 rpm 

Cabal real calculat: 3 m³/h  
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Altura resultant de la bomba: 13.5 m 

Tancament: AVBE 

Pressió de treball màxima: 10 bar 

Homologaciones en placa: CE,WRAS,ACS 

 

MATERIALS: 

Cos hidràulic:  Fosa 

 EN-JL1030 

 AISI 30 B 

Impulsor:  Acer inoxidable 

 DIN W.-Nr. 1.4301 

 ASTM B584-C83600 

 AISI 304 

 

INSTAL·LACIÓ: 

Temperatura ambiental màxima: 55 °C 

Pressió de treball màxima: 10 bar 

Presió màxima a la temp. declarada: 6 bar / 90 °C 

 10 bar / 40 °C 

 



Annex14. Especificacions tècniques dels equips  

10 

Tipus de brida: WHITWORTH THREAD RP 

Aspiració: Rp 1 

Descarrega: Rp 1 

 

DADES ELÈCTRIQUES: 

Tipus de motor: 71A 

Potència nominal - P2: 0,3 kW 

Freqüència de alimentació: 50 Hz 

Tensió nominal: 1 x 220-240 V 

Factor de traball: 1 

 

2.6. BOMBA RECIRCULADORA GRUNDFOS CR 1-2 A-FGJ-A-E-HQQE 

Bomba centrífuga vertical, multicel·lular. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA BOMBA: 

- Impulsors i càmera intermèdia d’acer inoxidable DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301. 

- Capçal i base de la bomba de Fosa. 

- Longitud de muntatge del tancament segons DIN 24960. 

- Transmissió d’energia mitjançant acoplament ranurat de fosa. 

- Conexió de canonada mitjançant brides DIN. 
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El motor es un motor CA 1-fásico. 

 

LÍQUID: 

Rang de temperatura del líquid: -20 .. 120 °C 

Temperatura  líquid: 20 °C 

Densitat: 1000 kg/m³ 

 

TÈCNIC: 

Velocitat per dades de bomba: 2757 rpm 

Cabal real calculat: 1.8 m³/h 

Altura resultant de la bomba: 9.8 m 

Tancament: HQQE 

Homologacions en placa: CE 

Materiales: 

Cos hidràulic:  Fosa 

 EN-JL1030 

 ASTM A48-30 B 

Impulsor:  Acero inoxidable 

 DIN W.-Nr. 1.4301 

 AISI 304 
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INSTAL·LACIÓ: 

Temperatura ambiental màxima: 40 °C 

Pressió màxima a la temp. declarada:  25 bar / 120 °C 

 25 bar / -20 °C 

Tipus de brida: DIN 

Diàmetre de connexions: DN 25 / DN 32 

Pressió: PN 16 / PN 25 

Dimensions de la brida del motor: FT85 

 

DADES ELÈCTRIQUES: 

Tipus de motor: 71B 

IE Efficiency class: NA 

Nombre de pols: 2 

Potència nominal - P2: 0.37 kW 

Potència (P2) requerida per la bomba: 0.37 kW 

Freqüència d’alimentació: 50 Hz 

Tensió nominal:: 1 x 220-230/240 V 

Corrent nominal: 2,95/2,70 A 

Intensitat d’arrencada: 280 % 

Cos phi - Factor de potencia: 0,99 

Velocitat nominal:  2770 rpm 
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Grau de protecció (IEC 34-5): 55 

Classe de aïllament (IEC 85): F 

 

ALTRES: 

Pes net: 23.5 kg 

Pes brut: 25.9 kg 

Volum: 0.05 m3 

 

2.7. BOMBA GRUNDFOS NB 150-200 

Bomba centrífuga monocel·lular homologada segons EN 1092-2. 

S’utilitza per el bombament de líquids no densos, nets o lleugerament nets o 

lleugerament contaminants sense sòlids abrasius o de fibra llarga.  

La bomba està acoplada directament a un motor 3fásic AC amb brida IEC. 

L’impulsor està equilibrat hidràulica dinàmicament. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA BOMBA: 

- dimensiones brides segons EN 1092-2, 

- cos de bomba de Fosa, 

- eix d’acer inoxidable,  

- impulsor de Bronze 

- i anells de desgast de bronze, 

- tancament mecànic no equilibrat segons EN 12756. 
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LÍQUID: 

Rang de temperatura del líquid: 0 .. 120 °C 

Temperatura  líquid: 20 °C 

 

TÈCNIC: 

Velocitat per dades de bomba: 960 rpm 

Cabal real calculat: 200 m³/h 

Altura resultant de la bomba: 3.97 m 

Diàmetre real del impulsor: 209 mm 

Tancament: AQAE 

Eix secundari de tancament: NONE 

Pressió de treball màxima: 10 bar 

 

MATERIALS: 

Cos hidràulic:  Fosa 

 EN-GJL-250 

 ASTM A48-40 B 

Impulsor:  Bronze 

 DIN W.-Nr. CuSn10 

 ASTM B584-C83600 
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INSTAL·LACIÓ: 

Temperatura ambiental màxima: 40 °C 

Pressió de treball màxima: 10 bar 

Tipus de brida: EN 1092-2 

Aspiració: DN 200 

Descarrega: DN 150 

Pressió: PN10 

 

DADES ELÈCTRIQUES: 

Tipus de motor: MMG132S 

Nombre de pols: 6 

Potència nominal - P2: 3 kW 

Freqüència de alimentació: 50 Hz 

Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V 

Corrent nominal: 114,/6,60 A 

Intensitat d’arrencada: 670-670 % 

Cos phi - Factor de potencia: 0,76 

Velocitat nominal: 970 rpm 

Grau de protecció (IEC 34-5): 55 

Classe de aïllament (IEC 85): F 

 



 

 Annex 15. Electricitat i enllumenat 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex pretén definir les actuacions a tenir en compte per tal de realitzar una 

correcta instal·lació elèctrica i enllumenat de les noves actuacions a realitzar a la ETAP 

de Manresa. 

 

2. ELECTRICITAT  

2.1.  SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA  

El Centre de Transformació te la missió de subministrar energia, realitzant-se la 

medició de la mateixa en mitja tensió.   

L’energia és subministrada a la ETAP a la tensió trifàsica de 24 kV i freqüència de 50 

Hz, realitzant-se la presa per mitjà de cables subterranis.  

 

2.2.  POTENCIA CONTRACTADA 

La potència contractada per la ETAP de Manresa actualment és de 262KW. La 

potència total absorbida per els nous elements a disposar en planta no comportaran 

una increment del consum d’energia elèctrica substancial en relació amb l’energia 

contractada actualment. Per tant, el transformador de que disposa la planta i l’energia 

elèctrica contractada és correcte i no s’incrementarà. 

 

2.3. QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ  

L'alimentació al quadre general de baixa tensió es realitza des de les sortides en baixa 

tensió (400V) del transformador. En els circuits d'alimentació del transformador 

s'intercala un seccionador de curt en buit per a permetre aïllar cada transformador pel 

costat de baixa.  
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2.4. CENTRE DE CONTROL DE MOTORS  

Els quadres elèctrics són armaris de polièster reforçats amb fibra de vidre d'acord a les 

normes UNE-EN 60439-1 i segons especificacions tècniques del quadre elèctric.   

Es disposaran interruptors automàtics de caixa modelada, en la majoria dels casos, i 

per a potències elevades es disposaran relés electrònics. 

El quadre té unes dimensions suficients, de manera  que permet una reserva d'espai 

d'un 20% per a possibles futures ampliacions.    

Els embarrats són horitzontals i estan recoberts de bandes termoretràctils del color 

normalitzat segons el plec de condicions tècniques i amb panells rígids de plàstic 

transparent.  

Cada motor estarà protegit per la següent paramenta:  

‐ Interruptor automàtic tripolar amb relés magnètics  

‐ Contactor tripolar amb bobina a 220V, 50 Hz, i contactes auxiliars 2NA + 2NC 

‐ Bloc de tres relés tèrmics, compensat i diferencial amb dispositiu contra marxa 

en monofàsic  

‐ Protecció diferencial de 300 mA de sensibilitat  

‐ Relés auxiliars de maniobra i senyalització de defectes  

‐ Relés auxiliars per les proteccions complementaries instal·lades en determinats 

equips, per exemple sondes de temperatura 

‐ Interruptor magnetotèrmic bipolar per la protecció del circuit de comandament 

Els circuits de comandament es realitzaran a tensió 24 V corrent alterna, mitjançant 

transformadors de circuits separats protegits mitjançant interruptors automàtics. Amb 

la finalitat d'evitar caigudes de tensió, les bobines dels contactors seran alimentades a 

220 V, a través de relés auxiliars situats en el circuit de comandament a 24 V. Tant els 

circuits de 220 V com els de 24 V seran protegits amb interruptors magnetotèrmics.   

L'alimentació dels circuits de senyalització es realitzarà a 24 V, corrent altern, 

mitjançant transformadors de circuits separats.    

La categoria de separació interna es forma 2 segons IEC EN 60439 . 
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2.5. QUADRES DE DISTRIBUCIÓ  

Els quadres de distribució subministren energia elèctrica a enllumenat, preses de 

corrent i usos varis. Aquests quadres secundaris alimenten l’edifici de telecontrol, la 

caseta de bombament i la zona d’emmagatzematge de reactius. 

 

2.6. DISTRIBUCIÓ D’ENLLUMENAT I FORÇA  

Des del quadre general de baixa tensió s'alimenten els quadres secundaris que al seu 

torn alimenten els circuits d'enllumenat i força dels diferents edificis i zones de la 

planta.  

  

2.7. RED DE TERRA   

Les xarxes de terres d’estar d'acord als reglaments MIE-RAT i REBT i a la normativa 

tecnològica NTE/IEP/1973, denominada “Instal·lacions d'electricitat: posada a terra”.   

S’estableix un sistema de posada a terra en cada punt on es situï un quadre de 

distribució.   

 

2.8. PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 

SOBRETENSIONS  

La planta existent ja disposa de sistemes de protecció i per tant, no es fa necessari la 

implantació d’altres sistemes addicionals. 
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3.  ENLLUMENAT  

L'objecte d'aquesta instal·lació és proporcionar il·luminació a les noves actuacions a 

realitzar de manera que es garanteixi una bona visibilitat per a les persones. 

S’haurà de considerar una correcta il·luminació a l’interior i exterior de la caseta de 

bombes i també a la zona d’emmagatzematge de reactius. 



 

 Annex 16. Expropiacions i serveis afectats 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és la definició de les parcel·les i zones d’expropiació, de 

servitud i d’ocupació temporal determinades pel Projecte de millora del tractament i de 

la fiabilitat de l’ETAP de Manresa. En el present document, es fa referència als 

terrenys que es veuen afectats per les obres definides en aquest projecte, i que és 

necessari expropiar d'acord amb “la Llei d'Expropiació Forçosa” de 16 de Desembre de 

1954, article 15.16 del seu Reglament. És la fórmula més extrema de l'activitat de 

limitació que porta a terme l'Administració pública per al compliment dels objectes de la 

comunitat.  

És un instrument jurídic per determinar el com es despulla de drets o de béns als seus 

propietaris, bé d'una forma total o parcial. 

Per a portar-lo a terme ha d'existir una causa d'activitat publica o concórrer en interès  

social. A això cal unir el contingut de l'article 33 de la Constitució. “Ningú podrà ser 

privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès social, 

mitjançant indemnització i de conformitat amb el disposat per les lleis”. 

En un segon apartat es pretén recollir l’impacta de les actuacions a realitzar a l’ETAP 

sobre els diferents serveis que poguessin veure's afectats. En cas que fora necessari, 

es preveurà el tipus de reposició adequada a realitzar dels mateixos. 

 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL 

Les dades i les imatges de les situacions de les parcel·les afectades s’han extret de la 

“Dirección General del Catastro” del Ministeri d’Economia i Hisenda”. 

Tots els possibles serveis y finques afectades s’hauran de situar exactament sobre el 

terreny, prèviament al començament de les obres. 

Previ a l’inici de l’actuació en aquestes zones conflictives, es replantejarà l’àmbit de 

l’excavació i, a les zones on calgui, es prendran mesures especials per executar 

l’esmentada excavació, per tal de no fer malbé les possibles instal·lacions existents 

amb la maquinària durant l’execució de l’obra. 
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3. EXPROPIACIONS 

3.1. NORMATIVA APLICABLE 

L'expropiació forçosa dels terrenys afectats per les actuacions a realitzar a la ETAP de 

Manresa, està regulada per la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i 

el seu Reglament aprovat per Decret de 26 d'Abril de 1957. 

Les regles aplicables en les valoracions de sòl es recullen en la Llei 6/1998 de 13 

d'abril, sobre règim del sòl i valoracions. La declaració d'utilitat pública o interès social 

necessari en tot procés d'expropiació serà efectuada per l'Administració (procediment 

ordinari) o bé estarà implícita en l'aprovació d'aquest Projecte en cas de ser declarada 

urgent l'ocupació de béns afectats.  

En el nostre cas, no coneixent la intenció de l'Administració respecte al procediment 

expropiador a seguir (ordinari o urgent), ens limitarem a elaborar el parcel·lari i llistar 

els propietaris dels terrenys afectats pel projecte. 

 

3.2. AFECTACIONS 

Les afectacions derivades per l'execució de les obres del Projecte de millora del 

tractament i de la fiabilitat de l’ETAP de Manresa, es classificaran d’acord amb les 

quatre actuacions a realitzar: 

 

3.2.1. Actuació 1: Millora de la qualitat de l’aigua per el consum humà 

L’actuació 1 consisteix en la instal·lació dels nous reactius que s’utilitzaran a la ETAP 

de Manresa per tal de potabilitzar l’aigua necessària per el consum de la població de 

Manresa i els seus pobles circumdants. Aquesta actuació es realitza en la seva totalitat 

en terrenys propietat d’Aigües de Manresa SA i per tant, l’actuació 1 no precisa de cap 

tipus d’expropiació. 

 



 Projecte bàsic de les actuacions prèvies per l’ampliació de l’ETAP de Manresa 

5 

3.2.2. Actuació 2: Millora del funcionament de les instal·lacions de l’ETAP 

L’actuació 2 consisteix en una millora de la circulació de l’aigua a la planta, realitzant la 

instal·lació necessària per tal de que l’aigua de sortida de filtres pugui arribar 

directament al dipòsit 3 sense passar per el dipòsit 1. Aquesta actuació també es 

realitza en la seva totalitat en terrenys propietat d’Aigües de Manresa SA i per tant, 

l’actuació 2 no precisa de cap tipus d’expropiació. 

 

3.2.3. Actuació 3: Millora de la disponibilitat hidràulica de l’aigua crua d’entrada 

a l’ETAP 

La actuació 3 consisteix en la construcció de la nova canalització de subministrament 

d’aigua crua a la ETAP de Manresa que anirà des del canal de la Talaia a la ETAP. El 

tram a la sortida del canal de la Talaia passa per terrenys de propietat privada i per 

tant, aquests s’hauran d’expropiar. Els diferents tipus d’expropiació a contemplar són:  

 

Servitud de la canonada  

S'estableix una franja de tres metres (3,00 m.) d'amplada, en tota la longitud de la 

canonada, la qual serà accessible i ocupable una vegada finalitzades les obres, per la 

inspecció, manteniment i si s'escau les reparacions posteriors. No es podrà edificar ni 

plantar arbres d’arrel profunda en aquesta franja.  

 

Ocupació temporal 

S'estableix una franja de dotze metres (12,00 m.) d'amplada, que durarà tot el temps 

necessari per a la realització de les obres. 

 

Ocupació permanent 

S’estableix una zona d’ocupació permanent de 2 m2 per a l’arqueta de captació d’aigua 

de la Talaia. 
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3.2.4. Actuació 4: Millora de la qualitat estructural de certes instal·lacions de la 

ETAP de Manresa 

La actuació 4 consisteix en la substitució del sostre del dipòsit i de la caseta 

corresponent als dipòsits d’aigua elevada de la muntanya. Aquesta actuació es realitza 

en la seva totalitat en terrenys propietat d’Aigües de Manresa SA i per tant, l’actuació 4 

no precisa de cap tipus d’expropiació. 

 

3.3. RELACIÓ I VALORACIÓ DE BENS I DRETS QUE S’HAN D’OCUPAR I 

EXPROPIAR 

La relació de béns o drets que s’han d’ocupar al municipi de Manresa per el Projecte 

de millora del tractament i de la fiabilitat de l’ETAP de Manresa, és la següent: 

Finca del Projecte núm.: 1 

Polígon: 5 

Parcel·la: 193 

Localització: Torre del Vinyes. Manresa 

Superfície de servitud: 78 m2 

Superfície d'ocupació temporal: 310 m2 

Superfície d'ocupació permanent: 2 m2 

Classe Rústic 

Us: Agrari 

 

Finca del Projecte núm.: 2 

Polígon: 5 
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Parcel·la: 189 

Localització: Torre del Vinyes. Manresa 

Superfície de servitud: 19m2 

Superfície d'ocupació temporal: 74 m2 

Superfície d'ocupació permanent: 0 m2 

Classe Rústic 

Us: Agrari 

 

3.3.1. Resum de les ocupacions 

Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions: 

Taula 1.Resum ocupacions 

Concepte Superfície (m2) 

Servitud 96 

Ocupació temporal 384 

Ocupació permanent 2 

Totes les ocupacions són al terme municipal de Manresa. 

 

3.3.2. Valoració de les ocupacions 

Les ocupacions s’han valorat de la següent manera: 

Taula 2. Cost de les ocupacions. 

Concepte Cost (€/m2) Cost (€) 

Servitud 1 96 

Ocupació temporal 2 768 
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Ocupació permanent 4 8 

 

Per fer front a les expropiacions, servituds i les ocupacions temporals es preveu una 

partida de VUIT-CENTS SETANTA CINC euros (875 €). 

 

3.3.3. Taula resum propietaris 

A continuació es presenta una taula amb el les expropiacions, servituds de pas i 

ocupacions temporals necessàries per fer el present projecte.  

Taula 3.Taula resum expropiacions 

Poligon Parcel·la Expropiació 
Definitiva (m2) 

Servitud 
de pas (m2) 

Ocupació 
temporal (m2) 

5 193 2 78 310 

5 189 0 18 74 

 

4. SERVEIS AFECTATS 

En aquest apartat es pretén conèixer l’afectació als serveis existents a la zona degut a 

la construcció de la nova infraestructura. 

Els serveis presents a la zona i les empreses amb qui s’ha establert contacte són: 

- Telefónica. 

- Gas Natural. 

- FECSA-ENDESA. 

Totes elles ens han comunicat que no es produeix cap afecció sobre els serveis 

existents i, per tant, no s’ha previst cap partida al pressupost general del projecte per a 

aquest concepte. 



 Projecte bàsic de les actuacions prèvies per l’ampliació de l’ETAP de Manresa 

9 

 

5. PLÀNOLS 

 



 





 



 

 Annex 17. Pla d’obra 
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1. INTRODUCCIÓ    

En el pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les obres per al correcte 

desenvolupament de l’execució dels diferents elements que conformen el 

PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L’ETAP 

DE MANRESA.. 

El present projecte consta de quatre actuacions que es poden portar a terme de forma 

independent. Per tant, es definiran quatre plans d’obra, un per cada actuació. Les 

característiques d’obra que configuren cada actuació (obra civil, conduccions, equips i 

instal·lacions elèctriques) permeten l’execució de les obres de manera coordinada i 

sense interferències entre les diferents unitats d’obra. 

 

2. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Per a dur a terme la construcció de la infraestructura projectada s’ha realitzat un 

programa de treballs, per tal d’establir l’ordre de prioritats per al correcte 

desenvolupament de l’execució de les diferents activitats en cada actuació prevista. 

El Contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es puguin 

acabar els treballs dins del termini fixat. 

Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres. El 

temps previst per a cada activitat ha estat calculat en funció dels amidaments i dels 

rendiments dels equips constructius. 

S’estableix un termini d’execució de 

- Actuació 1: quatre mesos (4) 
- Actuació 2: un mes i mig (1,5) 
- Actuació 3: quatre mesos i mig (4,5) 
- Actuació 4: dos mesos (2) 

A continuació s’adjunta el diagrama de treball. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs a 

realitzar, tant dels materials com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de 

les activitats que formen l’obra. 

 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest annex de 

Control de Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de 

Catalunya.  

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció 

d’Obra podrà simplificar la recepció dels materials, reduint-se la comprovació a les 

seves característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan 

aquests materials arribin a l’obra.  

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert 

per l’article 4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, 

en el camp de la normalització  i homologació, aprovat per Reial Decret 2548/1.981 de 

18 de setembre, modificat per Reial  Decret 105/1.986 de 12 de febrer i normativa 

legislada amb posterioritat.  

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar 

degut a que, per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb 

les condicions que han d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per 

compte del Contractista, així com tots aquells assaigs que siguin necessaris per a 

materials similars. La qualificació de ‘similar’ d’un material respecte a un altre reflectit 

al Projecte, correspondrà únicament a la direcció d’obra. El cost del Control de Qualitat 

quedarà inclòs en l’ import de despeses generals de l’ obra i benefici industrial. 
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3. CONDICIONS DE CONTROL 

En present annex s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i condicions 

d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir 

la correcta execució de les obres.  

La direcció d’obra, durant el curs de la  mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, 

ampliant o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que 

ho indiqui amb la suficient  antelació, podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels 

materials.  

 

4. NORMATIVA APLICADA 

La normativa aplicada ha estat la següent:  

‐ Instrucción para la recepción de cementos RC-08.  

‐ Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

‐ PG-3 i modificacions posteriors.  

‐ Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials 

que es citen. 

‐ "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento 

de agua". 

 

5. ANÀLISIS A REALITZAR 

5.1. ANÀLISIS DEL SÒL 

5.1.1. Control de materials  

1.  Operacions de control  

Abans de començar els treballs es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 

material existent a l’obra i/o d’aportació:  
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- Anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103101 o NLT 104 

- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106 

- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 

potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 

- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 

modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 

- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103500 o NLT 107 

- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103501 o NLT 108 

- Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 

- Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

- Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

- Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103601 

- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 

norma DIN 18134 

- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 

2.  Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la direcció d’obra i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig.  

3.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les 

especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material 

corresponent.  
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5.1.2. Control d’execució  

1.  Operacions de Control.  

Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa.  

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució 

i control de la temperatura ambient.  

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de 

l’amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.  

2.  Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la direcció d’obra. 

3.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

 

5.2. ANÀLISIS FORMIGÓ 

5.2.1. Control de materials  

1.  Operacions de control 

Els volums de formigó que s’utilitzaran no fan possible la instal·lació d’una planta a 

obra. Degut a que s’utilitzarà el formigó provinent d’una externa es preveu únicament 

el control següent: 

‐ Control de la consistència pel con d’Abrams i la fabricació, curat i ruptura a 

compressió de 5 sèries de 5 provetes 
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Els controls es realitzaran segons les instruccions de la direcció d’obra i les indicacions 

de la norma EHE.  

2.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec.  

L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures 

realitzades queda dins de d’interval estricte especificat, i els valors individuals es 

troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà 

l’amasada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

 

5.2.2. Control d’execució  

1.  Operacions de control  

Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja.  

Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor).  

2.  Criteris de presa de mostra  

Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la direcció d’obra.  

3.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la 

direcció d’obra.  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
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5.3. ANÀLISIS PAVIMENTS MESCLES BITITUMINOSES  

5.3.1. Control de materials  

1.  Operacions de control  

Degut a la poca superfície de mescla bituminosa que es precisa a obra, no es 

precisaran d’assaigs específics ni comprovacions de la fabricació. 

 

5.3.2. Control d’execució  

1.  Operacions de control  

Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat.  

Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació.  

Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.  

Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el 

procés de compactació. 

2.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Només s’acceptarà la mescla bituminosa, quan es compleixin les condicions 

establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la capa 

acabada.  

La direcció d’obra podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la 

determinació de densitats.  

 

5.4. ANÀLISIS ACER 

5.4.1. Control de materials  

1.  Operacions de control  
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Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:  

‐ Recepció del certificat de garantia del fabricant 

‐ Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.  

‐ Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer, per a armar formigons, 

segons la norma UNE 36068 

‐ Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar 

formigons, segons la norma UNE 36068 

‐ Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a 

armar formigons, segons la norma UNE 36068 

‐ Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit 

elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta 

d'acer amb característiques especials de ductilitat, per a armar formigons, 

segons la norma UNE 36065 EX 

2.  Criteris de presa de mostra  

La presa de mostra es realitzarà seguint  les indicacions de la direcció d’obra, d’acord 

a la norma UNE 36-068 i a la EHE. El control plantejat es realitzarà abans de 

començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de 

qualitat, o abans de la posta en servei en el  cas de que disposi de marca de qualitat 

de producte.  

3.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del 

fabricant.  

Interpretació dels assaigs de control:  

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i 

es rebutja si les dues surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions 

resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que 

serà acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes.  

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el 

certificat específic d’adherència.  
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Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre 

noves determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les 

quatre determinacions resultin correctes.  

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions 

establertes, totes les barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin 

posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. 

El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les 

dues resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes 

d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos 

supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor. 

 

5.4.2. Control d’execució  

1.  Operacions de control  

Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista.  

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació 

dels següents punts:  

Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades.  

Rectitud.  

Lligams entre les barres.  

Rigidesa del conjunt.  

Netedat de les barres.  

2.  Criteris de presa de mostra  

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones 

que l’exerceixen, amb la qual cosa el  seu bon sentit, coneixements tècnics i 

experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
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3.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 

adequades.  

 

5.5. ANÀLISIS CANONADES I TUBS CIRCULARS  

5.5.1. Control de materials  

1.  Operacions de control  

Realització dels següents controls: 

‐ Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts.  

‐ Comprovació de les dades de subministra exigides (albarà o etiqueta).  

‐ Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del 

plec.  

‐ 5 determinacions del diàmetre interior, longitud i gruix sobre un 10 % de les 

peces rebudes 

‐ Assaig d’estanqueïtat del conjunt format per tubs units pel junt corresponent.  

2.  Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran materials que no arribin a l’obra correctament referenciats i 

acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s’incrementarà el control, en 

primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, 

fins al 100% del subministrament.  

 

5.5.2. Control d’execució  

1.  Operacions de control  
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Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les 

toleràncies d’execució, en especial en referència a les pendents.  

Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin 

defectes.  

Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara 

unions amb altres elements.  

Control d’execució del reblert. 

2.  Criteris de presa de mostra  

Es seguiran les instruccions de la direcció d’obra en la realització dels controls 

previstos.  

3.  Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Correcció per part del contractista dels defectes observats.  

 

5.6. PROVES DE FUNCIONAMENT 

5.6.1. Control equips 

1. Proves 

Les proves a realitzar per comprovar el correcte funcionament dels equips instal·lats 

són les següents: 

- Prova funcionament equip, on s'inclou consums elèctrics (Voltatge, amperatge i 

potència activa i reactiva per fase), factor de potència, punt de treball d'acord 

amb la corba i a les càrregues mínima i màxima sol·licitades. 

- Comprovació funcionament equip instrumentació amb senyal analògica. 

- Comprovació senyal, entrada/sortida, analògica/digital, equip/PLC/Scada. 

- Comprovació de l'algorítmica de funcionament d'un equip. 

2. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
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Els resultats obtingut han de provar el correcte funcionament dels aparells. Si els 

resultats obtinguts no són correctes, es corregirà l’error i es repetiran les proves fins el 

correcte funcionament.   
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1. INTRODUCCIÓ    
L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla al present 

annex. En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 

- Mà d’obra. 

- Maquinària. 

- Materials. 

- Elements compostos. 

- Partides d’obra. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

 



 



PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L´ETAP DE MANRESA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,58000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,58000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,58000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,58000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 21,58000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,58000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,58000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,58000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,58000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,15000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,15000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,15000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,15000 €

A0140000 h Manobre 17,92000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,65000 €



PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L´ETAP DE MANRESA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16000 €

C1501800 h Camió per a transport  de 12 t 38,50000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 164,83000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,10000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

19,80000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,70000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,71000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,59000 €

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 288,40000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,05000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 18,37000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,65000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 75,80000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B065760B m3 Formigó HA-30/B/10/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

72,15000 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,69000 €

B065EV0B m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

83,81000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

63,15000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

15,18000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €

B0B34237 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

5,89000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30000 €

B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,04000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0E254WA u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x300 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color especial, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

4,52000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,14000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,67000 €

B755B211 kg Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment

0,88000 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració

62,81000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre  de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,55000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 33,14000 €

BF32W780 m Tub de fosa dúctil de 500 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

96,83000 €

BF32Y780 m Tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

126,04000 €

BF3B23E0 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 500 mm de DN

523,60000 €

BF3B26F0 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
hidrocarburs i contrabrida de tracció, de 600 mm de DN

869,32000 €
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BFMP1111 m Tub corrugat  de polietilè, de diàmetre 15 mm, per a protecció de canonades 0,50000 €

BG144K02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de divuit mòduls i per a
muntar superficialment

45,62000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,35000 €

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

198,51000 €

BN1216G0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

329,94000 €

BN4236N0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 500 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

944,99000 €

BN4236P0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 600 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

1.541,67000 €

BN8216F0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
tancament de seient elàstic

220,60000 €

BNZ116F0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

149,65000 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 104 27,37000 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

31,18000 €

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500 o NLT 107

41,36000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501 o NLT 108

55,70000 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

104,40000 €

BV1DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 69,97000 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

37,25000 €

BV1DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 76,48000 €

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 33,65000 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 3017 e1

11,79000 €

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 128,86000 €

BV1DZ20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

89,90000 €

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

85,68000 €

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36068

71,00000 €

BV257103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36068

12,92000 €
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BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36068

15,49000 €

BV25TD0H u Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament
de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de
ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 EX

48,54000 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 76,93000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,65000 = 18,65000

Subtotal: 18,65000 18,65000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 20,65000 = 35,93100
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

Subtotal: 56,85100 56,85100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18650

COST DIRECTE 76,92650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,92650

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 91,02000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,65000 = 18,65000

Subtotal: 18,65000 18,65000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,65000 = 31,38800

Subtotal: 70,94700 70,94700
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,65000 = 0,18650
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Subtotal: 0,18650 0,18650

COST DIRECTE 91,02250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,02250

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 109,58000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,65000 = 19,58250

Subtotal: 19,58250 19,58250
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,65000 = 31,59450
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

Subtotal: 88,51450 88,51450

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19583

COST DIRECTE 109,57608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,57608

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,15000 = 0,09575
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,58000 = 0,10790

Subtotal: 0,20365 0,20365
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,67000 = 0,70350

Subtotal: 0,71462 0,71462
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00204

COST DIRECTE 0,92031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92031

D0B3423A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 6,77000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,15000 = 0,13405
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 21,58000 = 0,15106

Subtotal: 0,28511 0,28511
Materials

B0B34237 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,100      x 5,89000 = 6,47900

Subtotal: 6,47900 6,47900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00285

COST DIRECTE 6,76696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,76696
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P-1 B7MQ36 kg Pintura impermeabilització superficie formigó per
protecció contra atac químic

Rend.: 1,000 4,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 B7Z1A400 m2 Làmina  de neoprè  de 4 mm de gruix Rend.: 1,000 26,96 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 BARTU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a
un buit d'obra de 1,30x0,7 cm, amb bastiment de
perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb
frontisses, maneta, pany i clau

Rend.: 1,000 450,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 BFB26350 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

Rend.: 1,000 0,39 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 BFB34401 m Tub de polietilè designació PE 80, de 6 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-2

Rend.: 1,000 0,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 BFB35401 m Tub de polietilè designació PE 80, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-2

Rend.: 1,000 0,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i sobre camió

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,92000 = 0,17920

Subtotal: 0,17920 0,17920
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,048 /R x 56,03000 = 2,68944

Subtotal: 2,68944 2,68944

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00269

COST DIRECTE 2,87133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87133
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P-8 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,92000 = 0,17920

Subtotal: 0,17920 0,17920
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,052 /R x 56,03000 = 2,91356

Subtotal: 2,91356 2,91356

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00269

COST DIRECTE 3,09545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09545

P-9 E2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport  de 12 t 0,110 /R x 38,50000 = 4,23500

Subtotal: 4,23500 4,23500

COST DIRECTE 4,23500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23500

P-10 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,67000 = 23,67000
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Subtotal: 23,67000 23,67000

COST DIRECTE 23,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,67000

P-11 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,73 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 E32516H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 101,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 17,92000 = 4,30080
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,58000 = 1,29480

Subtotal: 5,59560 5,59560
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,83000 = 16,48300

Subtotal: 16,48300 16,48300
Materials

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 75,69000 = 79,47450

Subtotal: 79,47450 79,47450

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13989

COST DIRECTE 101,69299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,69299

P-13 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,15000 = 0,19150
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 21,58000 = 0,17264

Subtotal: 0,36414 0,36414
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92031 = 0,92031

Subtotal: 0,92696 0,92696

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00546

COST DIRECTE 1,29656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29656

P-14 E32DDA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 24,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,525 /R x 19,15000 = 10,05375
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,525 /R x 21,58000 = 11,32950

Subtotal: 21,38325 21,38325
Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,56000 = 0,08646

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 210,79000 = 0,40050
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,650      x 0,45000 = 0,74250
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,30000 = 1,43000

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,51000 = 0,12550

Subtotal: 2,95758 2,95758

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53458

COST DIRECTE 24,87541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,87541

P-15 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 11,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,92000 = 2,68800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 21,58000 = 1,61850
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Subtotal: 4,30650 4,30650
Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 63,15000 = 6,63075

Subtotal: 6,63075 6,63075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06460

COST DIRECTE 11,00185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00185

P-16 E4511AL4 m3 Formigó per a la recrescuda de pilars (h=80cm),
HA-30/B/10/IV, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 110,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,58000 = 2,15800
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,92000 = 7,16800

Subtotal: 9,32600 9,32600
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 164,83000 = 24,72450

Subtotal: 24,72450 24,72450
Materials

B065760B m3 Formigó HA-30/B/10/IV de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,050      x 72,15000 = 75,75750

Subtotal: 75,75750 75,75750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23315

COST DIRECTE 110,04115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,04115

P-17 E45C1KH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 105,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 17,92000 = 3,87072
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 21,58000 = 1,16532

Subtotal: 5,03604 5,03604
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 164,83000 = 14,83470
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Subtotal: 14,83470 14,83470
Materials

B065EV0B m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,020      x 83,81000 = 85,48620

Subtotal: 85,48620 85,48620

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12590

COST DIRECTE 105,48284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,48284

P-18 E4B13000 kg Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 21,58000 = 0,15106
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,15000 = 0,13405

Subtotal: 0,28511 0,28511
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92031 = 0,92031

Subtotal: 0,92576 0,92576

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00428

COST DIRECTE 1,21515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21515

P-19 E4B35000 kg Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,15000 = 0,19150
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,58000 = 0,21580

Subtotal: 0,40730 0,40730
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92031 = 0,92031

Subtotal: 0,93012 0,93012
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00611

COST DIRECTE 1,34353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34353

P-20 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 21,58000 = 0,25896
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,15000 = 0,19150

Subtotal: 0,45046 0,45046
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92031 = 0,92031

Subtotal: 0,93339 0,93339

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00676

COST DIRECTE 1,39061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39061

P-21 E4BCMAGG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 7,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,15000 = 0,51705
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 21,58000 = 0,58266

Subtotal: 1,09971 1,09971
Materials

D0B3423A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 6,76696 = 6,76696

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,09000 = 0,02180

Subtotal: 6,78876 6,78876

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01650

COST DIRECTE 7,90497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,90497
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P-22 E4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,000 8,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 21,58000 = 2,69750
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 18,65000 = 2,98400

Subtotal: 5,68150 5,68150
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,160 /R x 3,70000 = 0,59200
C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,59000 = 0,19875

Subtotal: 0,79075 0,79075
Materials

B0907200 kg Adhesiu  de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,100      x 15,18000 = 1,51800

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,710      x 0,67000 = 0,47570

Subtotal: 1,99370 1,99370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08522

COST DIRECTE 8,55117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55117

P-23 E4D1D123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler
encadellat de fusta de pi per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins
a 3 m

Rend.: 1,000 28,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,550 /R x 21,58000 = 11,86900
A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 19,15000 = 10,53250

Subtotal: 22,40150 22,40150
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,500      x 2,51000 = 1,25500
B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22

mm de gruix, per a 5 usos
1,200      x 2,04000 = 2,44800

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,56000 = 0,09416

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 210,79000 = 0,63237
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,100      x 0,45000 = 0,49500
B0A31000 kg Clau acer 0,0095      x 1,15000 = 0,01093
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B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,99000 = 0,19800

Subtotal: 5,13346 5,13346

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56004

COST DIRECTE 28,09500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,09500

P-24 E4D80500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per formació de cèrcol de 20 cm d'altura
per la cara interior i 40cm per la cara exterio, per
capçat i regulació superior del mur perimetral i
execució de sostre

Rend.: 1,000 70,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 21,58000 = 20,71680
A0133000 h Ajudant encofrador 0,720 /R x 19,15000 = 13,78800

Subtotal: 34,50480 34,50480
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,45000 = 0,89595
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 210,79000 = 31,63958
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0201      x 8,56000 = 0,17206

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,3915      x 1,30000 = 1,80895

Subtotal: 34,63235 34,63235

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,86262

COST DIRECTE 69,99977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,99977

P-25 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària 0 a 3 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 27,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 21,58000 = 12,94800
A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,15000 = 11,49000

Subtotal: 24,43800 24,43800
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,45000 = 0,44550
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,51000 = 0,10040
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,30000 = 1,43000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 210,79000 = 0,40050
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B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0151      x 8,56000 = 0,12926

Subtotal: 2,62147 2,62147

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61095

COST DIRECTE 27,67042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,67042

P-26 E6Z8J89N m Desmuntatge i muntatge de mur de tanca perimetral Rend.: 0,062 341,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 21,58000 = 194,91613
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 17,92000 = 80,92903

Subtotal: 275,84516 275,84516
Materials

B0E254WA u Bloc foradat  de morter  de ciment, rugós, de
400x200x300 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color especial, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,6863      x 4,52000 = 57,34208

D0701461 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 200 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,0242      x 76,92650 = 1,86162

Subtotal: 59,20370 59,20370

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,89613

COST DIRECTE 341,94499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,94499

P-27 E78631D0 m2 Impermeabilització de parament horitzontal de
formigó amb morter impermeabilitzant de capa
gruixuda, pel mètode de membrana rígida,
monocomponent, de base ciment de 10 mm de gruix
aplicat en una capa

Rend.: 1,000 28,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 21,58000 = 6,47400
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,92000 = 2,68800

Subtotal: 9,16200 9,16200
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,150 /R x 1,42000 = 0,21300

Subtotal: 0,21300 0,21300
Materials
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B0111000 m3 Aigua 0,0042      x 1,05000 = 0,00441
B755B211 kg Morter impermeabilitzant  de capa gruixuda, pel

mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment

21,000      x 0,88000 = 18,48000

Subtotal: 18,48441 18,48441

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13743

COST DIRECTE 27,99684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,99684

P-28 E78632D0 m2 Impermeabilització de parament vertical de formigó
amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel
mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment de 10 mm de gruix aplicat en una capa

Rend.: 1,000 31,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,400 /R x 21,58000 = 8,63200
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,92000 = 3,58400

Subtotal: 12,21600 12,21600
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,200 /R x 1,42000 = 0,28400

Subtotal: 0,28400 0,28400
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0042      x 1,05000 = 0,00441
B755B211 kg Morter impermeabilitzant  de capa gruixuda, pel

mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment

21,000      x 0,88000 = 18,48000

Subtotal: 18,48441 18,48441

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18324

COST DIRECTE 31,16765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,16765

P-29 EFMP1111 m Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 15mm, per a
protecció de canonades, encastat

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /R x 19,15000 = 0,38300
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,016 /R x 21,58000 = 0,34528

Subtotal: 0,72828 0,72828
Materials

BFMP1111 m Tub corrugat  de polietilè, de diàmetre 15 mm, per a
protecció de canonades

1,020      x 0,50000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01092

COST DIRECTE 1,24920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24920

P-30 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,012 /R x 60,38000 = 0,72456
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 68,31000 = 4,09860

Subtotal: 4,82316 4,82316

COST DIRECTE 4,82316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82316

P-31 F2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,92000 = 0,35840

Subtotal: 0,35840 0,35840
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,042 /R x 60,38000 = 2,53596

Subtotal: 2,53596 2,53596

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00538

COST DIRECTE 2,89974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89974

P-32 F2225261 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 10,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,92000 = 0,89600

Subtotal: 0,89600 0,89600
Maquinària
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C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,167 /R x 60,38000 = 10,08346

Subtotal: 10,08346 10,08346

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01344

COST DIRECTE 10,99290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99290

P-33 F228A30F m3 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 de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

Rend.: 1,000 11,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,280 /R x 18,65000 = 5,22200

Subtotal: 5,22200 5,22200
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,280 /R x 12,16000 = 3,40480
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 60,38000 = 3,01900

Subtotal: 6,42380 6,42380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07833

COST DIRECTE 11,72413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,72413

P-34 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 37,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 18,65000 = 1,49200

Subtotal: 1,49200 1,49200
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,080 /R x 12,16000 = 0,97280
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 60,38000 = 2,41520

Subtotal: 3,38800 3,38800
Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,800      x 18,37000 = 33,06600

Subtotal: 33,06600 33,06600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02238

COST DIRECTE 37,96838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,96838

P-35 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 600 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de
diamant intercambiable

Rend.: 1,000 768,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 18,65000 = 46,62500

Subtotal: 46,62500 46,62500
Maquinària

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

2,500 /R x 288,40000 = 721,00000

Subtotal: 721,00000 721,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69938

COST DIRECTE 768,32438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,32438

P-36 G21YD321 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 700 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de
diamant intercambiable

Rend.: 1,182 650,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 18,65000 = 39,44585

Subtotal: 39,44585 39,44585
Maquinària

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

2,500 /R x 288,40000 = 609,98308

Subtotal: 609,98308 609,98308

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59169

COST DIRECTE 650,02062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,02062

P-37 G2G5Q10 u Adequació de l'espai destinat a dosificació de reactius Rend.: 1,000 10.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-38 G2G5Q68 u Desmantellament instal·lacions de clor gas per
empresa especialitzada

Rend.: 1,000 4.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 G2G5Q97 u Adequació de l'espai destinat a emmagatzematge de
reactius

Rend.: 1,000 6.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 G2G5Q98 u Desmantellament torre d'absorció de clor per
empresa especialitzada

Rend.: 1,000 4.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 G45318C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 102,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,92000 = 7,16800

Subtotal: 7,16800 7,16800
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 164,83000 = 23,07620

Subtotal: 23,07620 23,07620
Materials

B065760B m3 Formigó HA-30/B/10/IV de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,000      x 72,15000 = 72,15000

Subtotal: 72,15000 72,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17920

COST DIRECTE 102,57340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,57340

P-42 G45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 100,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 17,92000 = 5,73440

Subtotal: 5,73440 5,73440
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 164,83000 = 21,42790

Subtotal: 21,42790 21,42790
Materials
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B065760B m3 Formigó HA-30/B/10/IV de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,020      x 72,15000 = 73,59300

Subtotal: 73,59300 73,59300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14336

COST DIRECTE 100,89866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,89866

P-43 G4B35101 kg Armadura per a bigues en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,15000 = 0,19150
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,58000 = 0,21580

Subtotal: 0,40730 0,40730
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92031 = 0,92031

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981

Subtotal: 0,93012 0,93012

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00611

COST DIRECTE 1,34353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34353

P-44 G4BD5101 kg Armadura per a murs AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,58000 = 0,21580
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,15000 = 0,19150

Subtotal: 0,40730 0,40730
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92031 = 0,92031

Subtotal: 0,93012 0,93012
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00611

COST DIRECTE 1,34353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34353

P-45 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 30,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,630 /R x 19,15000 = 12,06450
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,720 /R x 21,58000 = 15,53760

Subtotal: 27,60210 27,60210
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,45000 = 0,44550
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0151      x 8,56000 = 0,12926

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,51000 = 0,15060
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 210,79000 = 0,40050
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,30000 = 1,43000

Subtotal: 2,67167 2,67167

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69005

COST DIRECTE 30,96382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,96382

P-46 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 75,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 21,58000 = 0,34528
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 17,92000 = 1,29024

Subtotal: 1,63552 1,63552
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 60,10000 = 0,60100

Subtotal: 1,69492 1,69492
Materials
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B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,150      x 62,81000 = 72,23150

Subtotal: 72,23150 72,23150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02453

COST DIRECTE 75,58647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,58647

P-47 GD110009 u Arqueta amb reixa i bagant de base quadrada de
120x120 cm, amb parets de formigo armat de 15 cm
de gruix, sobre solera de formigó HA-30/B/20/IIa de
15 cm de gruix, arrebossada i lliscada per dins, amb
bastiment i tapa de fosa grisa de boca d'home de
diàmetre 60cm.

Rend.: 1,000 331,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,500 /R x 21,58000 = 140,27000
A0140000 h Manobre 6,500 /R x 17,92000 = 116,48000

Subtotal: 256,75000 256,75000
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,220      x 91,02250 = 20,02495

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,100      x 75,69000 = 7,56900

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,012      x 75,80000 = 0,90960

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,05000 = 0,02100
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa

de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes
1,000      x 33,14000 = 33,14000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 90,000      x 0,14000 = 12,60000

Subtotal: 74,26455 74,26455

COST DIRECTE 331,01455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,01455

P-48 GDDZ51D5 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 17,92000 = 4,83840
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 21,58000 = 5,82660

Subtotal: 10,66500 10,66500
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,0095      x 109,57608 = 1,04097

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre  de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 2,55000 = 2,55000

Subtotal: 3,59097 3,59097

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15998

COST DIRECTE 14,41595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41595

P-49 GF32W785 m Tub de fosa dúctil de 500 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 123,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 21,58000 = 6,04240
A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 19,15000 = 5,36200

Subtotal: 11,40440 11,40440
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,280 /R x 46,00000 = 12,88000

Subtotal: 12,88000 12,88000
Materials

BF32W780 m Tub de fosa dúctil  de 500 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 96,83000 = 98,76660

Subtotal: 98,76660 98,76660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17107

COST DIRECTE 123,22207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,22207

P-50 GF32Y785 m Tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 157,65 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 21,58000 = 7,18614
A013M000 h Ajudant muntador 0,333 /R x 19,15000 = 6,37695

Subtotal: 13,56309 13,56309
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,333 /R x 46,00000 = 15,31800

Subtotal: 15,31800 15,31800
Materials

BF32Y780 m Tub de fosa dúctil  de 600 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 126,04000 = 128,56080

Subtotal: 128,56080 128,56080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20345

COST DIRECTE 157,64534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,64534

P-51 GF3B23E5 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 500 mm de DN, col·locat al fons de
la rasa

Rend.: 1,000 778,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,914 /R x 21,58000 = 62,88412
A013M000 h Ajudant muntador 2,914 /R x 19,15000 = 55,80310

Subtotal: 118,68722 118,68722
Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,914 /R x 46,00000 = 134,04400

Subtotal: 134,04400 134,04400
Materials

BF3B23E0 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 500 mm de DN

1,000      x 523,60000 = 523,60000

Subtotal: 523,60000 523,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,78031

COST DIRECTE 778,11153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 778,11153

P-52 GF3B26F5 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a hidrocarburs i
contrabrida de tracció, de 600 mm de DN, col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 1.166,28 €



PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L´ETAP DE MANRESA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,400 /R x 21,58000 = 73,37200
A013M000 h Ajudant muntador 3,400 /R x 19,15000 = 65,11000

Subtotal: 138,48200 138,48200
Maquinària

C1503000 h Camió grua 3,400 /R x 46,00000 = 156,40000

Subtotal: 156,40000 156,40000
Materials

BF3B26F0 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a hidrocarburs i
contrabrida de tracció, de 600 mm de DN

1,000      x 869,32000 = 869,32000

Subtotal: 869,32000 869,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,07723

COST DIRECTE 1.166,27923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.166,27923

P-53 GG144K02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a quatre fileres de divuit mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 0,030 81,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 19,15000 = 15,95833
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 21,58000 = 17,98333

Subtotal: 33,94166 33,94166
Materials

BG144K02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a quatre fileres  de divuit mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 45,62000 = 45,62000

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,35000 = 1,35000

Subtotal: 46,97000 46,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50912

COST DIRECTE 81,42078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,42078

P-54 GN1216F7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 243,99 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 21,58000 = 23,73800
A013M000 h Ajudant muntador 1,100 /R x 19,15000 = 21,06500

Subtotal: 44,80300 44,80300
Materials

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 198,51000 = 198,51000

Subtotal: 198,51000 198,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67205

COST DIRECTE 243,98505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,98505

P-55 GN1216G7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 458,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 21,58000 = 25,89600
A013M000 h Ajudant muntador 2,400 /R x 19,15000 = 45,96000

Subtotal: 71,85600 71,85600
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,200 /R x 46,00000 = 55,20000

Subtotal: 55,20000 55,20000
Materials

BN1216G0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 329,94000 = 329,94000



PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L´ETAP DE MANRESA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 329,94000 329,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,07784

COST DIRECTE 458,07384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,07384

P-56 GN4236N4 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
500 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1.252,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,013 /R x 21,58000 = 43,44054
A013M000 h Ajudant muntador 4,025 /R x 19,15000 = 77,07875

Subtotal: 120,51929 120,51929
Maquinària

C1503000 h Camió grua 4,025 /R x 46,00000 = 185,15000

Subtotal: 185,15000 185,15000
Materials

BN4236N0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
500 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual

1,000      x 944,99000 = 944,99000

Subtotal: 944,99000 944,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,80779

COST DIRECTE 1.252,46708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.252,46708

P-57 GN4236P4 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
600 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100

Rend.: 1,000 1.876,41 €
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micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada en pericó de canalització
soterrada

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,382 /R x 19,15000 = 83,91530
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,191 /R x 21,58000 = 47,28178

Subtotal: 131,19708 131,19708
Maquinària

C1503000 h Camió grua 4,382 /R x 46,00000 = 201,57200

Subtotal: 201,57200 201,57200
Materials

BN4236P0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
600 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual

1,000      x 1.541,67000 = 1.541,67000

Subtotal: 1.541,67000 1.541,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,96796

COST DIRECTE 1.876,40704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.876,40704

P-58 GN8216F7 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 266,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 21,58000 = 23,73800
A013M000 h Ajudant muntador 1,100 /R x 19,15000 = 21,06500

Subtotal: 44,80300 44,80300
Materials

BN8216F0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa

1,000      x 220,60000 = 220,60000
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nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient
elàstic

Subtotal: 220,60000 220,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67205

COST DIRECTE 266,07505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,07505

P-59 GNZ116F7 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 195,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 21,58000 = 23,73800
A013M000 h Ajudant muntador 1,100 /R x 19,15000 = 21,06500

Subtotal: 44,80300 44,80300
Materials

BNZ116F0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

1,000      x 149,65000 = 149,65000

Subtotal: 149,65000 149,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67205

COST DIRECTE 195,12505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,12505

P-60 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 104

Rend.: 1,000 27,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 104

1,000      x 27,37000 = 27,37000

Subtotal: 27,37000 27,37000
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COST DIRECTE 27,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,37000

P-61 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

Rend.: 1,000 31,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

1,000      x 31,18000 = 31,18000

Subtotal: 31,18000 31,18000

COST DIRECTE 31,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,18000

P-62 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 o
NLT 107

Rend.: 1,000 41,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 o
NLT 107

1,000      x 41,36000 = 41,36000

Subtotal: 41,36000 41,36000

COST DIRECTE 41,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,36000

P-63 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o
NLT 108

Rend.: 1,000 55,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o
NLT 108

1,000      x 55,70000 = 55,70000

Subtotal: 55,70000 55,70000
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COST DIRECTE 55,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,70000

P-64 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Rend.: 1,000 104,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 104,40000 = 104,40000

Subtotal: 104,40000 104,40000

COST DIRECTE 104,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,40000

P-65 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la
norma NLT 115

Rend.: 1,000 69,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la
norma NLT 115

1,000      x 69,97000 = 69,97000

Subtotal: 69,97000 69,97000

COST DIRECTE 69,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,97000

P-66 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

Rend.: 1,000 37,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

1,000      x 37,25000 = 37,25000

Subtotal: 37,25000 37,25000

COST DIRECTE 37,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,25000
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P-67 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 Rend.: 1,000 76,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BV1DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,000      x 76,48000 = 76,48000

Subtotal: 76,48000 76,48000

COST DIRECTE 76,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,48000

P-68 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,
segons la norma NLT 114

Rend.: 1,000 33,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,
segons la norma NLT 114

1,000      x 33,65000 = 33,65000

Subtotal: 33,65000 33,65000

COST DIRECTE 33,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,65000

P-69 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1

Rend.: 1,000 11,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1

1,000      x 11,79000 = 11,79000

Subtotal: 11,79000 11,79000

COST DIRECTE 11,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,79000

P-70 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 128,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 128,86000 = 128,86000

Subtotal: 128,86000 128,86000
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COST DIRECTE 128,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,86000

P-71 J03DZ20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de
l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103601

Rend.: 1,000 89,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DZ20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de
l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103601

1,000      x 89,90000 = 89,90000

Subtotal: 89,90000 89,90000

COST DIRECTE 89,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,90000

P-72 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300, UNE
83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 85,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300, UNE
83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,000      x 85,68000 = 85,68000

Subtotal: 85,68000 85,68000

COST DIRECTE 85,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,68000

P-73 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons
la norma UNE 36068

Rend.: 1,000 71,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE 36068

1,000      x 71,00000 = 71,00000
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Subtotal: 71,00000 71,00000

COST DIRECTE 71,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,00000

P-74 J0B27103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer,
per a armar formigons, segons la norma UNE 36068

Rend.: 1,000 12,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV257103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36068

1,000      x 12,92000 = 12,92000

Subtotal: 12,92000 12,92000

COST DIRECTE 12,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,92000

P-75 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer, per a armar formigons, segons la
norma UNE 36068

Rend.: 1,000 15,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36068

1,000      x 15,49000 = 15,49000

Subtotal: 15,49000 15,49000

COST DIRECTE 15,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,49000

P-76 J0B2TD0H u Determinació de les característiques mecàniques:
resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de
ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb característiques especials de ductilitat,
per a armar formigons, segons la norma UNE 36065
EX

Rend.: 1,000 48,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV25TD0H u Determinació de les característiques mecàniques:
resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de
ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb característiques especials de ductilitat per
a armar formigons, segons la norma UNE 36065 EX

1,000      x 48,54000 = 48,54000
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Subtotal: 48,54000 48,54000

COST DIRECTE 48,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,54000

P-77 JFG2563 u Determinació característiques físiques: diàmetre
interior, longitud i gruix

Rend.: 1,000 3,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-78 K2148334 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 268,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,250 /R x 21,58000 = 26,97500
A0140000 h Manobre 4,500 /R x 17,92000 = 80,64000
A0150000 h Manobre especialista 5,500 /R x 18,65000 = 102,57500

Subtotal: 210,19000 210,19000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,750 /R x 16,58000 = 45,59500
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,250 /R x 7,71000 = 9,63750

Subtotal: 55,23250 55,23250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,15285

COST DIRECTE 268,57535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,57535

P-79 K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 43,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 17,92000 = 12,54400
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 18,65000 = 16,78500
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 21,58000 = 4,31600

Subtotal: 33,64500 33,64500
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,450 /R x 16,58000 = 7,46100
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 7,71000 = 1,54200

Subtotal: 9,00300 9,00300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50468

COST DIRECTE 43,15268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,15268

P-80 K2148D34 m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 49,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 21,58000 = 6,47400
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 17,92000 = 13,44000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,65000 = 18,65000

Subtotal: 38,56400 38,56400
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,58000 = 8,29000
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,71000 = 2,31300

Subtotal: 10,60300 10,60300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57846

COST DIRECTE 49,74546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,74546

P-81 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 19,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

COST DIRECTE 19,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80000

P-82 OBB001 u Bomba Gundfos model NB150-200. 970rpm. 3kW. Rend.: 1,000 3.907,90 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-83 OBB002 u Calderereia de ferro negre preperada per tres
bombes.

Rend.: 1,000 12.640,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-84 OBB004 u Cabalimetre elecotromagnètic DN600 Rend.: 1,000 2.130,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-85 OOFC0008 u Instal·lació IPN 100 de 2.8 metres de llargada dins el
tunel del dipòsit 3. Empotrada amb morter especial.
Pintada amb imprimació i pintura de protecció. Inclou
forat en mur de pedra. Totalment instal·lada

Rend.: 1,000 290,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-86 OOFC0009 u Instal·lació IPN 140 de 1 metre de llargada soldat a
placa d'acer de 26 x 21.5cm i 3mm de cantell i
collada a paret mitjançant 4 cargols amb tac químic
de 20mm. Inclou cargol volandera i famella. Inclou
braçadera metàl·lica de 1cm de diàmetre
correctament cargolada a biga IPE 140. Elements
pintats amb imprimació i pintura de protecció.
Totalment instal·lada

Rend.: 1,000 310,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-87 OOFC0010 u Passamurs d'entrada a arqueta de diàmetre 500mm
amb FE negre

Rend.: 1,000 932,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-88 OOFC0011 u Passamurs d'entrada a dipòsit 3 de diàmetre 600mm
amb FE negre

Rend.: 1,000 2.506,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-89 OOFC0012 m Tub corrugat de 600mm de diàmetre correctament
col·locat dins el dipòsit 3

Rend.: 1,000 35,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-90 OOFC0018 u Passamurs d'entrada a dipòsit de filtres de diàmetre
600mm amb FE negre

Rend.: 1,000 875,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-91 PAPAZ105 u Perforació en massoneria per a formació de
passamurs fins a 700 mm de diàmetre nominal
mitjançant martell pneumàtic i posterior reblert amb
motrer especial. Inclou bastida amb muntatge i
elements d'luminació.

Rend.: 1,000 4.410,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-92 PAPAZ106 u Perforació mur contenció de terres per accedir a
galeria sota el dipòsit 1 i 3 amb martell pneumàtic i
posterior reparació amb motrer especial. Inclou
modificació escales d'accés.

Rend.: 1,000 1.720,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-93 PAPCZ032 u Cablejat elèctric Rend.: 1,000 2.860,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-94 PAPCZ033 u Quadre elèctric Rend.: 1,000 5.765,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-95 PAPCZ034 u Adaptació del telecontrol existent a la planta de
Dipòsits Nous

Rend.: 1,000 2.150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-96 PAPEZ001 u Partida de Seguretat i Salut justificada al pressupost
en l'Annex de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 19.519,38 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-97 Q0100001 u Generador de diòxid de clor automàtic per un màxim
de 1000g/h de CAPITAL CONTROLS, a partir de HCl
i NaClO2, diluids. Inclou: dossificació automàtica en
funció cabal i residual amb vàlvula chloromatic;
rotàmetres de la dosificació de reactius; vàlvula de
venteig; indicadors de buit; vàlvula pneumàtica
d'interrupció d'alimentació de reactius per baix buit;
accessoris; contacte d'alarma per baix nivell de buit.
Alimentació a 600VA, muntat i provat.

Rend.: 1,000 12.197,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-98 Q0100002 u Conjunt complet de filtració de reactius d'entrada al
generador, muntat i aprovat.

Rend.: 1,000 433,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-99 Q0100005 u Suport per elevar els dipòsits de 200L per sobre la
superfície del terra aprox 1,6m.

Rend.: 1,000 259,55 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-100 Q0100006 u Quadre elèctric de control de les bombes de
dosificació, generació de diòxid de clor i equips varis,
amb autòmat programable, pantalla control tàctil,
proteccions, cablejat, accessoris, muntat i aprovat.

Rend.: 1,000 8.161,23 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-101 Q0100007 u Quadre elèctric de control de les bombes de
transvàs, amb autòmat programable, pantalla control
tàctil, proteccions, cablejat, accessoris, muntat i
aprovat.

Rend.: 1,000 7.850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-102 Q0100009 u Analitzador diòxid de clor sistema amperomètric,
cel·lula autonetejant, rang de mesura seleccionable,
punts de consigna alt i baix, alarmes, mesura en
continu, pantalla LCD amb lectura directa ppm,
termisor de compensació de temperatura, dosificació
de reactiu per gravetat, alimentació a 220VA,
muntatge sobre panell, rotàmetre amb contacte de
cabal mínim, accessoris, muntat i provat.

Rend.: 1,000 4.185,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-103 Q0100010 u Analitzador de clor sistema amperomètric, cel·lula
autonetejant, rang de mesura seleccionable, punts de
consigna alt i baix, alarmes, mesura en continu,
pantalla LCD amb lectura directa ppm, termisor de
compensació de temperatura, dosificació de reactiu
per gravetat, alimentació a 220VA, muntatge sobre
panell, rotàmetre amb contacte de cabal mínim,
accessoris, muntat i provat.

Rend.: 1,000 3.750,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-104 Q0100011 u Analitzador de pH sistema amperomètric, cel·lula
autonetejant, rang de mesura seleccionable, punts de
consigna alt i baix, alarmes, mesura en continu,
pantalla LCD amb lectura directa ppm, termisor de
compensació de temperatura, dosificació de reactiu
per gravetat, alimentació a 220VA, muntatge sobre
panell, rotàmetre amb contacte de cabal mínim,
accessoris, muntat i provat.

Rend.: 1,000 3.963,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-105 Q0100012 u Analitzador d'amoni sistema amperomètric, cel·lula
autonetejant, rang de mesura seleccionable, punts de
consigna alt i baix, alarmes, mesura en continu,
pantalla LCD amb lectura directa ppm, termisor de
compensació de temperatura, dosificació de reactiu
per gravetat, alimentació a 220VA, muntatge sobre

Rend.: 1,000 3.890,00 €
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panell, rotàmetre amb contacte de cabal mínim,
accessoris, muntat i provat.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-106 Q0100015 u Conjunt accessoris connexiò dipòsit
emmagatzematge a bombes dosificadores, inclou
canonada,vàlvules bola embridades sortida i
desgruàs, vàlvules aïllament a bombes, filtre,
accessoris, suports, muntat i aprovat.

Rend.: 1,000 1.067,01 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-107 Q0100028 u Dipòsit de polietilè de 5.000L de capacitat, vertical,
per a l'emmagatzematge de HCl diluit de 1500mm de
diàmetre i 3000mm d'alçada, nivells visuals
reglamentaris, xarxa de nivell mínima i màxima,
boques superiors d'omplenat, nivell i sobreixidor, i
inferiors de sortida i buidat, vàlculeria de control i
canalitzacions fins a les bombes de transvàs.

Rend.: 1,000 2.010,61 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-108 Q0100029 u Dipòsit de polietilè de 8.000L de capacitat, vertical,
per a l'emmagatzematge de PAC i NaClO diluit de
2000mm de diàmetre i 2800mm d'alçada, nivells
visuals reglamentaris, xarxa de nivell mínima i
màxima, boques superiors d'omplenat, nivell i
sobreixidor, i inferiors de sortida i buidat, vàlculeria de
control i canalitzacions fins a les bombes de transvàs.

Rend.: 1,000 2.520,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-109 Q0100030 u Dipòsit de polietilè de 1.000L de capacitat, vertical,
per a l'emmagatzematge de NaClO2 diluit de
1000mm de diàmetre i 1600mm d'alçada, nivells
visuals reglamentaris, xarxa de nivell mínima i
màxima, boques superiors d'omplenat, nivell i
sobreixidor, i inferiors de sortida i buidat, vàlculeria de
control i canalitzacions fins a les bombes de transvàs.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-110 Q0100039 u Bomba dosificadora CMSis B1MI1408, inclosos
accessoris, muntada i ajustada, inclou part
proporcional instal·lació elèctrica.

Rend.: 1,000 526,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-111 Q0100040 u Bomba dosificadora CMSis B1MI0720, inclosos
accessoris, muntada i ajustada, inclou part
proporcional instal·lació elèctrica

Rend.: 1,000 673,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-112 Q0100041 u Bomba de transvassament GRUNDFOS CM3-2
A-R-A-E-AVBE, inclosos accessoris, muntada i
ajustada, inclou part proporcional instal·lació elèctrica

Rend.: 1,000 986,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-113 Q0100042 u Bomba recirculadora GRUNDFOS CR 1-2
A-FGJ-A-E-HQQE, inclosos accessoris, muntada i
ajustada, inclou part proporcional instal·lació elèctrica

Rend.: 1,000 765,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-114 Q010Z325 u Rentaulls mitjançant bombona a pressió correctament
homologarada

Rend.: 1,000 300,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-115 Z0102001 u Instal·lació i muntatge analitzador analitzador Rend.: 1,000 1.300,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-116 Z3356Q365 u Legalització instal·lació reactius Rend.: 1,000 5.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-117 ZZZZ0004 u Prova funcionament equip, on s'inclou consums
elèctrics (Voltatge, amperatge i potència activa i
reactiva per fase), factor de potència, punt de treball
d'acord amb la corba i a les càrregues mínima i
màxima sol·licitades.

Rend.: 1,000 36,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-118 ZZZZ0005 u Comprovació funcionament equip instrumentació amb
senyal analògica.

Rend.: 1,000 36,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-119 ZZZZ0006 u Comprovació senyal, entrada/sortida,
analògica/digital, equip/PLC/Scada.

Comprovació correlació totes les entrades i sortides
entre l'equip o la seva maniobra, el PLC i el seu reflex
a l'SCADA.

Rend.: 1,000 2,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L´ETAP DE MANRESA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

P-120 ZZZZ0007 u Comprovació de l'algorítmica de funcionament d'un
equip.

Es comprovarà el seu funcionament de l'equip i les
seves accions d'acord amb totes les consignes i els
paràmetres algorítmics establerts.

Rend.: 1,000 24,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-121 ZZZZ0008 u Comprovació estanqueitat canonada Rend.: 1,000 60,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ    

L’objectiu d’aquest annex és calcular el pressupost pel coneixement de 

l’administració del PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT 

DE L’ETAP DE MANRESA. 

S’han tingut en compte les següents consideracions: 

- El cost de Direcció d’Obra suposarà un 4% del Pressupost d’Execució per 

Contracte (PEC) sense IVA. 

- El cost del Coordinador de Seguretat suposarà un 1,25% del Pressupost 

d’Execució per Contracte (PEC) sense IVA. 

- Les afectacions s’han valorat segons els criteris exposats a l’Annex 16. 

- Tramitació modificacions a sanitat (APS) 

 

2. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Concepte Import 
Pressupost d’execució per contracte (IVA 
inclòs) 1.625.622,39 € 

Redacció del projecte (IVA inclòs) 54.642,77 € 

Direcció de l’obra (IVA inclòs) 54.642,77 € 

Coordinació de seguretat (IVA inclòs) 17.075,87 € 

Tramitació expropiacions 875,00 € 

Tramitació modificacions sanitat 3.000,00 € 

TOTAL 1.755.858,79 € 
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El pressupost del present projecte pel coneixement de l’administració ascendeix a UN 

MILIÓ SET-CENTS CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT euros 

amb SETANTA-NOU cèntims. 

 

Manresa, Gener de 2012 

L’enginyera autora 

 

 

 

Laura Coma Homs 
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1. OBJECTIU  

El present estudi avalua el increment dels costos d’explotació, conservació i 

manteniment de les actuacions que es realitzaran a l’estació de tractament d’aigua 

potable de Manresa, durant un any a partir de la seva posada en funcionament.  

 

2. DADES DE PARTIDA  

El PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L’ETAP DE 

MANRESA engloba quatre actuacions. Les actuacions són les següents:  

- Actuació 1: Millora de la qualitat de l’aigua per el consum humà.  

- Actuació 2: Millora del funcionament de les instal·lacions de l’ETAP. 

- Actuació 3: Millora de la disponibilitat hidràulica de l’aigua crua d’entrada a 

l’ETAP. 

- Actuació 4: Millora de la qualitat estructural de certes instal·lacions de la ETAP 

de Manresa. 

Les actuacions estan pensades per la població i cabal que es mostren a la taula 

següent: 

Taula 1.Cabals actual i futur de l’ETAP  

Paràmetre Actual Futur 

Població (hab.) 94417 141837 

Cabal (m3/dia) 24000 36000 

 

3. TIPUS DE COSTOS  

Amb la finalitat de determinar el preu anual del servei s’ha d’analitzar per separat els 

costos fixos i els costos variables de cada actuació.   

Costos fixos: Són aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i que es generen 

encara que la depuradora estigui aturada, però amb tots els seus efectius en 
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disposició per a arrencar en qualsevol moment. Dins d’aquest grup s’inclouen els 

costos de personal i altres despeses com les de conservació i manteniment.  

Costos variables: Són els generats per la contaminació aportada per cada metre cúbic 

d’aigua, així com per el cost d’energia que suposa. Aquests costos apareixen quan la 

planta està en funcionament i desapareixen quan aquesta es troba  aturada. 

 

4. COSTOS D’EXPLOTACIÓ  

4.1.  COSTOS FIXES  

Tot i que la realització de les diferents actuacions no entra dins de la partida 

d’explotació, convé tenir present les xifres per a calcular, més endavant, les despeses 

de manteniment, que es solen reflectir com un cert percentatge del cost inicial de 

construcció. Aquests  costos venen recollits en el present projecte.   

 

4.1.1. Personal  

Es considera que el personal adequat per a la realització dels treballs necessaris que 

comporten els canvis que suposaran les actuacions a realitzar, ja està en plantilla a 

l’ETAP actual i per tant, no es considera com a cost afegit. 

 

4.1.2. Manteniment d’equips electromecànics  

Inclou els costos derivats del manteniment dels equips en les seves diferents vessants: 

manteniment d’ús, manteniment preventiu, modificatiu, energètic i ambiental.  

El seu cost, segons experiència en obres similars, arriba a un 1,5 % sobre els costos 

de primera instal·lació. Així, el valor d’aquesta partida és: 
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Taula 2. Costos manteniment d’equips electromecànics 

Cost equips electromecànics 123627,94€ 

Percentatge de cost de manteniment 1,5% 

Total costos manteniment equips 1854,42 €/any 

 

4.1.3. Conservació obra civil  

Aquest apartat inclou els costos corresponents a la conservació de l’obra civil. Segons 

l’experiència en obres similars, el cost de manteniment arriba a un 0,25 % dels costos 

d’implantació d’obra civil. Així, el valor d’aquesta partida és:  

Taula 3. Costos conservació obra civil 

Cost obra civil 878071,08€ 

Percentatge de cost de conservació 0,25% 

Total costos conservació 2195,18€/any 

 

4.1.4. Manteniment del tubs i canonades  

Aquest apartat inclou els costos corresponents a la conservació de les canonades 

instal·lades. Segons l’experiència en obres similars, el cost de manteniment arriba a un 

0,50% dels costos d’implantació d’aquestes. Així, el valor d’aquesta partida és:  

Taula 4. Costos manteniment de tubs i canonades 

Cost tubs i canonades 93607,80€ 

Percentatge de cost de conservació 0,50% 

Total costos conservació 468,04€/any 

 



Annex 21. Estudi d’explotació i manteniment  

6 

4.1.5. Anàlisi i Control de processos 

Es preveu que per portar un control del funcionament de la planta per estudiar la 

influencia que comporten els canvis produïts. El anàlisis de paràmetres de l’aigua de 

consum ja es realitza actualment i per tant no suposarà un sobrecost.  

 

4.1.6. Energia Elèctrica  

L’energia elèctrica consumida a la planta de tractament, es considera que només serà 

superior a la consumida actualment quan es posi en funcionament el sistema de 

bombament per proporcionar aigua crua a la ETAP provinent del canal de la Talaia.  

La potència consumida per cada una de les tres bombes Grundfos NB150-200 és de 

3kW, per tant, no suposa un increment de potència rellevant i en conseqüència no es 

reflectirà com a cost d’explotació. 

 

4.1.7. Assegurances i despeses administratives  

Dins d’aquest apartat s’inclouen despeses molt diverses com són: neteja d’edificis, 

vestuari, telèfon, aigua potable, impresos i correu, assegurança de responsabilitat civil, 

etc. Degut a que la planta ja està actualment en funcionament les actuacions a 

realitzar suposaran un cost extra mínim, que no es tindrà en compte. 

 

4.2. COSTOS VARIABLES  

 Aquestes despeses variaran en funció  del cabal tractat a la planta. Es poden 

desglossar en:  
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4.2.1.  Energia Elèctrica 

Com s’ha comentat el consum d’energia elèctrica augmentarà només en cas que es 

posi en funcionament l’estació de bombament que contempla l’actuació 3.  

La potència dels motors de cada una de les tres bombes Grundfos NB150-200 és de 

3kW, per tant, el cost variable que comporta no és rellevant. 

 

4.2.2. Productes químics i reactius  

El cost productes químics que s’utilitzaran a la ETAP és superior que el cost dels 

reactius utilitzats actualment. El cost dels reactius es mostra a continuació: 

Taula 5. Cost productes químics i reactius 

 Reactiu €/any 

Clor gas 41355 

HCl (35%) 8108 Actual 

Total actual 49463 

NaClO2 (25%) 36655 

HCl (15%) 219042 

NaClO (15%) 109557 
Projectat 

Total projectat 365254 

Per tant, el canvi projectat de reactius suposarà 315.790 €/any addicionals.  

 

4.2.3. Retirada de Residus 

Els residus que es produiran cada any seran aproximadament als residus que es 

produeixen actualment, i per tant, no es considera que aquestes actuacions produeixin 

un sobrecost.   
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5. RESUM DE COSTOS D’EXPLOTACIÓ  
5.1. COSTOS FIXES 

Taula 6. Costos fixes 

 €/any 

Manteniment equips electromecànics 1854,42 

Conservació obra civil 2195,18 

Manteniment tubs i canonades 468,04 

Total costos fixes 4517,64 

 

5.2. COSTOS VARIABLES 

Taula 7. Costos variables 

 €/any 

Productes químics i reactius 315790 

Total costos variables 315790 

 

5.3. COSTOS TOTALS 

Taula 8. Costos totals 

 €/any 

Costos totals 320307,64 
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1. INTRODUCCIÓ   

Aquest document indica la correcta gestió de residus que es generen durant l’execució 

de les obres seguint les directrius fixades per: 

- Llei 15/2003, de 13 de juny (Normativa estatal i autonòmica relativa a la gestió 

de residus). 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol (Regulador d’enderrocs i altres residus de la 

construcció). 

- Llei 20/1986, de 14 de maig (Gestió de residus tòxics i perillosos). 

 

2. OBJECTIUS 

Els objectius d’aquesta regulació són: 

- Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que 

contenen aquests residus. 

- Garantir que les operacions de valoració i de disposició del rebuig es duguin a 

terme atenent les exigències i requeriments d’una alta protecció del medi 

ambient i de la preservació de la naturalesa i del paisatge.  

 

3. MESURES A APLICAR 

- Instal·lar contenidors específics de recollida selectiva, sobretot pels residus 

potencialment contaminants, tal com olis, hidrocarburs...; aquests contenidors 

caldrà retirar-los i gestionar-los periòdicament. 

- Neteja i sanejament final de tota la zona d'obres i, especialment, la zona de 

magatzem, taller, casetes d'obra, acopis.. 

- Destriar en origen les matèries objecte de reciclatge o deposició. Els sobrants 

d’obra que es puguin reutilitzar o reciclar en l’obra es classificaran i apilaran 

fins a la seva utilització. Els que hagin de ser transportats a una planta de 

reciclatge o a un abocador autoritzat s’apilaran de manera separada en els 

espais lliures de l’obra.  
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Durant l’execució de les obres corresponents al PROJECTE DE MILLORA DEL 

TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L’ETAP DE MANRESA es generaran 

residus procedents de les operacions següents: 

· Procedents de l’enderrocament i la construcció de la nova llosa: 

material i substàncies de rebuig que s’originen durant aquestes fases. 

Cada proveïdor serà responsable i es farà càrrec del cost del reciclatge 

dels seus propis residus. 

- Volum enderroc: 100m3 

· Procedents d’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen 

durant l’activitat d’excavació i els moviments de terres per a la 

construcció tant de la les rases de pas de canonades, la caseta de 

bombament o l’emmagatzematge de reactius.  

- Volum d’excavació: 1100 m3. 

- Gestió: La totalitat de les terres d’excavació, sempre i quan 

siguin adequades, s’utilitzaran en les mateixes instal·lacions. 

· Procedents del desmantellament de les instal·lacions de clor gas. 

Es llogarà a una empresa externa per tal de que gestioni aquesta 

activitat i residus. 

· Procedents del la neteja dels espais destinats a l’emmagatzematge i 

dosificació de reactius. 
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1. INTRODUCCIÓ    

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 26 de gener de 2008, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació Ambiental de Projectes, la realització de les 

diferents actuacions que contempla el present projecte no afecten als supòsits 

establerts per el Reial Decret excepte la nova captació de masses d’aigua per el 

consum humà, la canalització de la Talaia per conduir aigua a la planta en cas 

d’averia. Aquesta actuació està recollida a l’annex 3 apartat 6 d. Però segons l’Annex 

4,  Criteris per determinar si un projecte, malgrat que estigui inclòs en l’annex 3, pot 

quedar exclòs del procediment d’avaluació d’impacte ambiental de projectes (AIAP) 

perquè no comporta impactes ambientals significatius. El present projecte quedà 

exclòs de l’avaluació d’impacte ambiental. 

Dins el marc legislatiu de la Directiva 97/11/CE del Consell, del 3 de març de 

1997, es redacta el present Estudi d’Impacte Ambiental de les obres d’execució 

del PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE 

L’ETAP DE MANRESA. 

 

2. SITUACIÓ 

El municipi de Manresa és la capital de la comarca del Bages, a la província de 

Barcelona. Està situada just a l'angle en el qual a 5 km, conflueixen els rius Llobregat i 

Cardener.  

La ETAP actual de Manresa que està situada al nord de la ciutat propera a la 

desembocadura de la sèquia i del llac-reserva de l’Agulla. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El present projecte dona solució a les actuacions més urgents que s’han de portar a 

terme a la ETAP de Manresa. Aquestes actuacions són:  
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- La instal·lació del nous reactius que s’utilitzaran a la ETAP de Manresa per tal 

de potabilitzar l’aigua necessària per el consum de la població de Manresa i els 

seus pobles circumdants. 

- La millora de la circulació de l’aigua a la planta, realitzant la instal·lació 

necessària perquè l’aigua de sortida de filtres pugui arribar directament al 

dipòsit 3.   

- La construcció de la nova canalització de subministrament d’aigua crua a la 

ETAP de Manresa per assegurar el subministrament d’aigua en cas d’averia. 

- La substitució de les llosses del dipòsit i de la caseta del recinte de dipòsits 

d’aigua elevada de Manresa. 

 

4. OBJECTE  

L’objecte del projecte és millorar els aspectes més urgents de la ETAP de Manresa, a 

nivell de seguretat, de disponibilitat hidràulica i de salut pública. L’efecte de l’obra 

tindrà un efecte positiu sobre la població, però poc notable sobre l’entorn.  Tot i això 

durant el transcurs de l’obra pot haver-hi incidències sobre diversos factors ambientals. 

Es redacta el present annex amb l’objecte de: 

- Caracteritzar els espais de protecció existents a la zona de projecte. 

- Descriure les actuacions a realitzar. 

- Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se de 

l’execució del projecte.  

- Proposar mesures preventives i correctores. 

- Establir un programa de seguiment i control. 

 

5. AFECTACIONS POTENCIALS DE LES OBRES 

L’execució del conjunt d’actuacions que contempla el present projecte poden tenir 

incidències en el medi amb les seves possibles afectacions potencials. Tot seguit es 

descriuen les actuacions de l’obra amb potencials afectacions al medi. 

Pel que fa a la instal·lació provisional de nous reactius: 
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- La instal·lació de nous reactius en la planta potabilitzadora no tindrà afectes 

sobre el terreny ni el medi ambient. Els reactius s’instal·laran en un solar 

propietat d’Aigües de Manresa on està actualment la ETAP. No s’hauran de 

talat arbres ni es modificarà l’entorn visual. 

Pel que fa a les obres de construcció de la nova canalització de la Talaia:  

- Obertura de rases i moviments de terra. Pot afectar la geomorfologia del 

terreny i els usos del sòl de titularitat privada.  

- Excavació per la construcció de l’arqueta de sortida i arribada a la ETAP. Pot 

afectar la geomorfologia del terreny i els usos del sòl de titularitat privada.  

- Trànsit de maquinària. Pot afectar la fauna de zona i contaminació del sol per 

abocament accidental de combustibles, olis de maquinària, etc. 

Pel que fa les obres de connectar els filtres amb el dipòsit 3: 

- El by pass de l’aigua de filtres a dipòsit 3 no tindrà afectes sobre el terreny ni el 

medi ambient. La obertura de rases i moviments de terra es realitzarà en el 

solar propietat d’Aigües de Manresa on està actualment la ETAP. No s’hauran 

de talat arbres ni es modificarà l’entorn visual. 

Pel que fa les obres de substitució de les lloses del dipòsit i la caseta del recinte 

d’aigua elevada de Manresa: 

- Enderroc de les lloses actuals. Producció de runa que si no es recull i 

s’administra adequadament pot contaminar de forma visual el terreny. 

- Trànsit de maquinària. Pot afectar la fauna de zona i contaminació del sol per 

abocament accidental de combustibles, olis de maquinària, etc. 

 

6. MESURES CORRECTORES I MIINIMITZADORES 

Per tal de minimitzar i corregir els afectes potencials de l’obra es proposen les 

següents mesures: 

- Els materials resultants de les demolicions i excavacions hauran de ser portats 

a un abocador degudament autoritzat per aquest fi. 
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- Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint 

l’abocament d’olis i hidrocarburs sobre qualsevol zona de l’àmbit de treball. Els 

residus procedents dels manteniments de maquinària s’hauran d’evacuar de la 

zona de treball en dipòsits estancs i tractar-los segons la normativa vigent.  

- Es prohibirà la neteja de la maquinària fora de la zona acondicionada per 

aquest fi per protegir l’entorn rural. 

- S’haurà d’observar l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs 

d’acció ràpida, per utilitzar en cas d’abocaments accidentals. 

- Sempre que sigui possible es tindrà cura de no afectar els exemplars arboris i 

arbustius que es considerin d’interès. 

- L’accés a les obres es realitzarà pels camins degudament senyalitzats i 

adequats al pas de maquinària, i es limitarà l’accés directe en zones de 

pendent pronunciat o zones on no calgui realitzar treballs. 

- Un cop analitzades les obres es realitzarà una campanya de neteja per 

assegurar que l’entorn quedi net de qualsevol tipus de brossa que les obres 

puguin haver generat. 

 

7. CONCLUSIONS  

El conjunt de l’obra no té grans incidències sobre l’entorn natural ja que es troba en la 

majoria de les seves actuacions emplaçada a terreny ja construït. Tot i això, les obres 

hauran de minimitzar els principals afectes al medi reduint al màxim els abocaments 

de combustibles, olis, fins, sorres, etc i controlant la desbrossada de vegetació així 

com respectant els camins per tal de no perjudicar els conreus.  

  



 

 Annex 24. Estudi de seguretat i salut 
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1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les 

previsions i mesures a tenir en compte en quan a la identificació i prevenció de riscos 

d'accidents i malalties professionals. També s’han tingut en compte les previsions i 

mesures derivades del treball de reparació, conservació i manteniment, i de les 

instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 

les seves obligacions en el camp de la prevenció dels riscos professionals, facilitant el 

seu desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa de les obres i/o del 

coordinador de seguretat i salut, d'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

per la qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió de l'estudi bàsic de Seguretat i Salut 

als projectes d'edificació i obres públiques. 

D’acord amb aquest estudi l’empresa adjudicatària de les obres redactarà abans del 

seu inici un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’ execució de l’obra, les 

previsions d’aquest estudi. 

Aquest pla haurà de ser revisat i aprovat abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut. Aquest pla es podrà modificar durant el transcurs de 

l'obra. 

S’hi inclourà la periodicitat de les revisions que s’han de fer per a vehicles i 

maquinària. 

Hi haurà d’haver un llibre d’incidències, habilitat a tal efecte, facilitat pel Col·legi 

Professional que visi l’estudi d’execució de l’obra. La utilització del llibre d'incidències 

està descrit a l'article 13 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 
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1.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

L’obra consisteix en varies actuacions per tal de millorar la planta potabilitzadora de 

Manresa aquestes actuacions són:  

- La instal·lació provisional dels nous reactius que s’utilitzaran a la ETAP de 

Manresa per tal de potabilitzar l’aigua necessària per el consum de la població 

de Manresa i els seus pobles circumdants. 

- La millora de la circulació de l’aigua a la planta, realitzant la instal·lació 

necessària perquè l’aigua de sortida de filtres pugui arribar directament al 

dipòsit 3.  

- La construcció de la nova canalització de subministrament d’aigua crua a la 

ETAP de Manresa per assegurar el subministrament d’aigua en cas d’averia. 

- La substitució de la llosa de la caseta de l’antena dels dipòsits d’aigua elevada. 

 

1.2.1. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 

- Pressupost 

El pressupost d’execució per contracta de les obres (PEM sense IVA) puja a la 

quantitat de 1.160.950,21€ (UN MILIÓ CENT SEIXANTA NOU-CENTS CINQUANTA 

euros amb VINT-I-UN cèntims). 

- Termini d’execució 

S’estableix un termini d’execució de 

· Actuació 1: quatre mesos (4) 
· Actuació 2: un mes i mig (1,5) 
· Actuació 3: quatre mesos i mig (4,5) 
· Actuació 4: dos mesos (2) 

- Mà d’obra 

El volum de mà d'obra prevista és de cinc (5) operaris per actuació de promig. 
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1.2.2. Interferències i serveis afectats 

Les obres es realitzaran majoritàriament en el recinte de la potabilitzadora actualment 

en ús de Manresa. De totes maneres abans de començar les obres el contractista 

estudiarà tots els serveis que passen per la zona i que poden afectar l’obra o resultar 

afectats per aquesta.   

S’ha de tenir en compte la possibilitat d’existència de línies elèctriques aèries, que es 

creuen amb les noves canalitzacions, així com els treballs que es realitzaran en les 

proximitats d’aquestes línies.  

Quan s’afectin camins o carrers, es realitzaran camins provisionals de pas sempre i 

quan no hi hagi cap altre manera d’accedir a la zona on donava accés el camí afectat.  

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 

no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 

per mancances i/o omissions. El Contractista està obligat a la seva pròpia investigació 

per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 

localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 

 

1.2.3. Subministrament d’energia elèctrica i aigua potable 

Degut a que la parcel·la on es realitzaran les obres ja disposa d’energia elèctrica i 

aigua potable no es fa necessària la instal·lació d’un grup electrogen o similar a l'obra 

ni cap escomesa provisional de la companyia elèctrica. 

D'acord amb l'article 19 del Reial Decret 1627/1997, els treballadors disposaran 

d'aigua potable, i en cas de que calgui, disposaran també d'alguna altra beguda 

apropiada no alcohòlica en quantitat suficient. 
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1.3. RISCS 

1.3.1. Riscs professionals a l’obra 

Generals  

- Esllavissades i projeccions. 

- Caiguda de persones al mateix o diferent nivell. 

- Caiguda de materials. 

- Talls, punxades i cops de màquines, eines i materials. 

- Explosions i incendis. 

- Cremades. 

- Radiacions per soldadura amb arc. 

- Inhalació de pols, fums i gasos. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Esquitxades de formigó. 

- Atropellaments i col·lisions. 

- Atrapaments. 

- Sobre esforços. 

- Vibracions. 

- Accidents amb els martells pneumàtics. 

- Accidents produïts per la maquinària de perforació, càrrega i transport. 

- Accidents produïts per explosions de l'aire comprimit. 

- Accidents produïts per interferències amb línies elèctriques, aigua i gas, altres 

obres properes, etc. 

- Bolcament de les màquines. 

- Atrapaments amb les parts mòbils de les màquines. 

- Trencament d’elements mecànics. 

- Col·lisions i xocs amb vehicles i maquinària en general. 

- Bolcament de l’estructura. 

- Acció mecànica del vent sobre les persones. 

- Calor o fred excessius. 

- Vertígens. 

- Falta d'higiene als equips de protecció personal. 

- Mala conservació dels serveis higiènics. 

- Mala conservació de l'aigua potable. 
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- Plataformes de treball mal condicionades. 

- Falta d'il·luminació i neteja. 

- Materials i eines mal condicionats. 

- Falta de condicionament i senyalització dels camins que accedeixen a l'obra i 

els camins interiors de l'obra sobre tot els dies de pluja i/o de nevades o de 

qualsevol inclemència atmosfèrica adversa que pugui modificar l'estat dels 

camins on passen els vehicles i/o persones. 

- Risc d'ofegament. 

- Absència de permisos de treball per determinades feines i el de treballar sol en 

determinades feines que requereixen dues persones (una a l'exterior) per 

temes de seguretat . 

Elèctrics 

- Interferències amb línies d’alta tensió. 

- Influència de càrregues electromagnètiques degudes a emissores o línies d’alta 

tensió. 

- Corrents erràtiques. 

- Electricitat estàtica. 

- Derivats de deficiències en màquines o instal·lacions. 

- Explosions i incendis. 

- Electrocucions. 

- Cremades. 

- Descàrrega elèctrica d’origen directe o indirecte. 

 

Clor gas 

- Risc de provocar o agreujar un incendi 

- Risc d’explosió en cas d’escalfament 

- Risc mortal en cas d’inhalació 

- Risc d’irritació cutània 

- Risc d’irritació ocular greu 
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Reactius líquids 

- Rics d’irritació. 

- Risc de cremades greus per ingestió. 

- Risc d’irritació a ulls, pell i mocoses. 

HCL 

· Risc de despendre hidrogen (inflamable) en contacte amb metalls. 

· Risc de despendre gasos tòxics en contacte amb hipoclorits, clorits, 

cianurs, sulfurs i àlcalis. 

·  Risc de generar gasos de clorur d’hidrogen (gas inflamable) 

Clorit 

· Risc de generar diòxid de clor(gas tòxic i explosiu) en contacte amb 

àcids o substàncies àcides 

· Risc de reaccions molt exotèrmiques en contacte amb materials 

reductors i combustibles. 

 

1.3.2. Riscs professionals relacionat amb el manteniment i reparació 

- Riscs continus i permanents : motivats per les característiques de l'obra i el seu 

ús. 

- Riscs periòdics : els que apareixen en el procés de manteniment i conservació. 

- Riscs contingents: els que són conseqüència d'una reparació casual, d'un dany 

o d'una avaria. 

 

1.3.3. Riscs de danys a tercers 

- Derivats dels transports. 

- Derivats de robatori. 

- Caiguda d’objectes i de persones. 

- Atropellaments i cops. 

- Inhalacions. 
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1.4. PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS I DE RISCS A TERCERS 

1.4.1. Proteccions individuals 

Protecció del cap 

- Casc homologat: Un per persona, per a totes les persones que participen a 

l’obra, incloent-hi tècnics, encarregats i possibles visitants. 

- Guants adequats per a cada treball. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Ulleres de soldador. 

- Ulleres de seguretat per la manipulació de reactius i protecció per tota la cara 

durant operacions de connexió, desconnexió i obertura dels cilindres de clor 

gas. 

- Mascaretes antipols amb filtre recanviable. 

- Proteccions auditius. 

- Equip autònom de respiració. 

- Pantalla de protecció de soldadura autògena i elèctrica. 

- Pantalla contra protecció de partícules. 

Protecció del cos. 

- Roba de treball. 

- Roba reflectants. 

- Vestit d’ aigua. 

- Cinturons de seguretat, de subjecció i de caiguda, segons els riscs específics 

de cada treball. 

- Cinturó antivibrador. 

- Granotes o Bussos, tenint en compte la seva reposició al llarg de l’obra, segons 

Conveni Col·lectiu Provincial. 

- Vestits ignífugs. 

- Davantals de cautxú o plàstic 

- Mandil de cuir. 

Protecció extremitats superiors. 
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- Guants d’ús general. 

- Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat. 

- Guants de cuir per manejament de materials i objectes. 

- Guants dielèctrics. 

- Guants de soldador. 

- Guants resistents a àcids. 

- Mànegues de soldador. 

- Protectors de mans per a punxó. 

- Pantalla de mà per soldadura.  

Protecció extremitats inferiors 

- Botes de seguretat de lona. 

- Botes de seguretat de cuir. 

- Botes d’ aigua. 

- Botes aïllants de seguretat. 

- Botes de cautxú. 

- Polaines de soldador. 

 

1.4.2. Proteccions col·lectives 

- Senyals de seguretat en general i elements de protecció. 

- Senyal d’ obligació, advertència i prohibició. 

- No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixen el 

pas. 

- Senyalització adequada a les zones on es treballa. 

- Els bancs de treball estaran amb perfectes condicions, evitant la formació 

d’estelles. 

- Els restes dels materials del treball es recolliran al final de la jornada. 

- Els llocs on es soldi amb plom estaran ben ventilats. 

- No s’encendran les làmpades de soldar a prop de material inflamable. 

- Els llocs de treball estaran ben il·luminats. 

- L’abocament de matèries primes solides (ciment, etc) es farà a poca altura per 

evitar esquitxos i formació de pols. 

- Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 
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- La maquinària estarà protegida per interruptor diferencial i tindrà presa de terra. 

- Les escales utilitzades a la instal·lació estaran en perfectes condicions 

- Abans de començar els treballs es farà un estudi del terreny, així com les 

possibles conduccions d'aigua, gas, electricitat que hi pot haver, per elegir el 

mètode de treball més adequat. 

- Manteniment periòdic de l’estat de les mànegues, preses de terra, endolls, 

quadres de distribució, etc. 

- Senyalització de l'ús obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, 

mascareta, protector auditiu, botes i guants, etc. 

- Senyalització de prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre 

foc i fumar. 

- Senyal indicativa de farmaciola i extintor. 

- Senyals òptiques i acústiques de marxa en darrera de vehicles. 

- Detectors de gasos. 

- Cables de subjecció de cinturó de seguretat. 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Baranes. 

- Cordó d'abalisament. 

- Ancoratges per a cinturons de seguretat. 

- Recollida de deixalles. 

- Escales de mà. 

- Protecció de forats. 

- Conductor de protecció i pica de presa de terra. 

- Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i 300 mA per a 

força. 

- Protecció contra caigudes a les rases i pous. 

- Al buidat de terres, hi haurà escales d'accés de personal independents de les 

rampes dels vehicles. 

- Protecció contra incendis : Utilització d'extintors portàtils i senyalització. 

 

1.4.3. Prevenció per unitats d’obra 

1.4.3.1 Moviments de terra 

1.4.3.1.1 Descripció del treball 



Annex 15. Estudi de Seguretat i Salut  

12 

La descripció dels treballs estan descrits al projecte d'obra. Els treballs seran els 

següents: 

- Excavació del terreny (inclòs roca) 

- Excavació mecànica rases (inclòs roca) 

- Excavació arqueta 

- Rebliment i compactació de rases. 

- Desbrossa i neteja del terreny 

- Transport de terres a l'abocador. 

- Enderroc 

 

1.4.3.1.2 Riscs més freqüents 

- Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa en darrera i en girs 

inesperats de les màquines. 

- Caigudes de material d'excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic al pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Fallida dels frens i direccions amb camions. 

- Caigudes de la cullera en reparacions. 

- Caigudes dintre de la zona d'excavació. 

- Bolcament de les màquines. 

- Generació de pols. 

- Explosions i incendis. 

- Inundacions. 

- Sorolls. 

- Risc d'ofegament. 

- Despreniments del terreny. 

- Soterrament. 

- Contaminació amb productes corrosius 

 

1.4.3.1.3 Normes bàsiques de seguretat 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. 
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- Els desnivells i obertures existents que suposin un risc de caiguda d’un alçada 

superior de 2m, es protegiran mitjançant baranes o un altre sistema de 

protecció col·lectiva. 

- Les zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. El pla de 

seguretat i salut contemplarà les zones d'apuntalament del terreny tenint en 

compte la resistència adequada. El coordinador de seguretat i salut podrà 

modificar a l'obra aquestes mesures segons el seu criteri. 

- Per passar per damunt de les zones de buit es col·locaran passarel·les 

apropiades a la càrrega màxima d'utilització prevista amb baranes de 90 cm 

d'altura. Les passarel·les es sostindran lluny dels marges d'excavació i mai 

sobre els apuntalaments realitzats. 

- S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar 

vies que puguin suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants (si 

s’escau) i el personal de les obres.  

- Els accessos a l'interior de l'excavació es farà per rampes o escales. 

- Les pendents de la rampa d'accés seran del 12% en tram recte i 8% en trams 

corbs, com a màxim. 

- Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball 

acotades adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, 

alimentades per tensió de 24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors 

diferencials associats amb la seva presa de terra. Les rampes d'accés de 

vehicles seran independents de la rampa del personal i estaran separades 

mitjançant  baranes o dispositius equivalents. 

- Els marges de l'excavació es netejaran d'objectes i materials per evitar la seva 

caiguda. 

- Els productes de l'excavació que no es portin a l'abocador es col·locaran a una 

distància del marge de l'excavació més gran que la meitat de la profunditat 

d'aquesta, exceptuant els terrenys arenosos en que la distància  serà al menys 

igual a la profunditat de l'excavació. 

- Els talussos de les excavacions s’hauran de sanejar progressivament a mesura 

que es treballi, revisant periòdicament els talussos ja sanejats anteriorment per 

comprovar el seu estat i repassar-los si és necessari. 

- L'operador de la retroexcavadora vetllarà el moviment de la cullera per no 

donar cops a persones o objectes i així mateix estarà atent per no excavar per 
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sota de la pròpia màquina ja que pot cedir el terreny que el sustenta provant el 

bolcament. 

- Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es 

trobi en el seu radi d'acció. Donarà un moviment al voltant de la mateixa abans 

de posar-la en moviment. No es treballarà simultàniament la retroexcavadora i 

la pala al mateix lloc. 

- En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

- Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

- El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada 

vehicle, ni sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el 

transport. 

- Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 

d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran 

falques que impedeixin el moviment. 

- L'encarregat de la màquina no deurà transportar amb ella a cap persona ni 

permetre que un altre la porti. 

- En les operacions d’abocament el dúmper, tant amb pendent com amb 

horitzontal, s'immobilitzaran amb falques. 

- La falca de la retroexcavadora, quan la màquina estigui parada, estarà a terra. 

 

1.4.3.1.4 Protecció personal 

- Casc homologat. 

- Ulleres de protecció. 

- Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari. 

- Mascaretes per productes químics. 

- Proteccions auditius. 

- Cinturó antivibrador pel maquinista. 

- Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari. 

- Botes de seguretat. 

- Guants. 
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1.4.3.1.5 Protecció col·lectiva 

- No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil. 

- Talussos adequats per la prevenció de riscs de despreniments. 

- Abans de començar l'excavació i/o moviment de terres, es consultarà amb els 

Organismes competents si existeixen línies elèctriques, sanejament, 

clavegueram, telèfons, gas, pous, foses asèptiques, etc 

- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 

- Màquines dotades de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa enrere. 

- Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 

- Cabines de protecció contra bolcament. 

- Camions amb cabina protegida. 

 

1.4.3.2 Excavació en rases 

1.4.3.2.1 Descripció del treball 

La descripció dels treballs estan descrits al projecte d'obra. Els treballs seran els 

següents: 

- Excavació del terreny (inclòs roca) 

- Excavació mecànica rases (inclòs roca) 

- Excavació arqueta 

- Rebliment i compactació de rases. 

- Desbrossa i neteja del terreny 

- Transport de terres a l'abocador. 

 

1.4.3.2.2 Riscs més freqüents 

- Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa en darrera i en girs 

inesperats de les màquines. 

- Caigudes de material d'excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic al pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 
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- Fallida dels frens i direccions amb camions. 

- Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camió basculant. 

- Caigudes de la cullera en reparacions. 

- Caigudes dintre de la zona d'excavació. 

- Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions. 

- Bolcament de les màquines. 

- Generació de pols. 

- Explosions i incendis. 

- Intoxicació per despreniment de gasos de filtració. 

- Inundacions. 

- Sorolls. 

- Risc d'ofegament. 

- Despreniments del terreny. 

- Soterrament. 

- Contaminació amb productes corrosius 

 

1.4.3.2.3 Normes bàsiques de seguretat 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. 

- Els desnivells i obertures existents que suposin un risc de caiguda d’un alçada 

superior de 2m, es protegiran mitjançant baranes o un altre sistema de 

protecció col·lectiva. 

- Les zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. El pla de 

seguretat i salut contemplarà les zones d'apuntalament del terreny tenint en 

compte la resistència adequada. El coordinador de seguretat i salut podrà 

modificar a l'obra aquestes mesures segons el seu criteri. 

- Per passar per damunt de les zones de buit es col·locaran passarel·les 

apropiades a la càrrega màxima d'utilització prevista amb baranes de 90 cm 

d'altura. Les passarel·les es sostindran lluny dels marges d'excavació i mai 

sobre els apuntalaments realitzats. 

- S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar 

vies que puguin suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants (si 

s’escau) i el personal de les obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un peó 

especialitzat que vetlli pel tràfic, així com per prevenir accidents. 
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- Els accessos a l'interior de l'excavació es farà per rampes o escales. 

- Les pendents de la rampa d'accés seran del 12% en tram recte i 8% en trams 

corbs, com a màxim. 

- Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball 

acotades adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, 

alimentades per tensió de 24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors 

diferencials associats amb la seva presa de terra. Les rampes d'accés de 

vehicles seran independents de la rampa del personal i estaran separades 

mitjançant  baranes o dispositius equivalents. 

- Els marges de l'excavació es netejaran d'objectes i materials per evitar la seva 

caiguda. 

- Els productes de l'excavació que no es portin a l'abocador es col·locaran a una 

distància del marge de l'excavació més gran que la meitat de la profunditat 

d'aquesta, exceptuant els terrenys arenosos en que la distància  serà al menys 

igual a la profunditat de l'excavació. 

- Els talussos de les excavacions s’hauran de sanejar progressivament a mesura 

que es treballi, revisant periòdicament els talussos ja sanejats anteriorment per 

comprovar el seu estat i repassar-los si és necessari. 

- Els talussos tindran en tot moment la relació prevista amb el projecte. 

- Es dotarà de vestit impermeable al personal que treballi en excavacions amb 

esgotament d'aigua. 

- L'operador de la retroexcavadora vetllarà el moviment de la cullera per no 

donar cops a persones o objectes i així mateix estarà atent per no excavar per 

sota de la pròpia màquina ja que pot cedir el terreny que el sustenta provant el 

bolcament. 

- Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es 

trobi en el seu radi d'acció. 

- Donarà un moviment al voltant de la mateixa abans de posar-la en moviment. 

No es treballarà simultàniament la retroexcavadora i la pala al mateix lloc. 

- En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

- Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

- El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada 

vehicle, ni sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el 

transport. 
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- Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 

d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran 

falques que impedeixin el moviment. 

- L'encarregat de la màquina no deurà transportar amb ella a cap persona ni 

permetre que un altre la porti. 

- En les operacions d’abocament el dúmper, tant amb pendent com amb 

horitzontal, s'immobilitzaran amb falques. 

- La falca de la retroexcavadora, quan la màquina estigui parada, estarà a terra. 

- El personal encarregat de manipular instal·lacions de líquids corrosius ha de 

portar les proteccions adequades . 

 

1.4.3.2.4 Protecció personal 

- Casc homologat. 

- Ulleres de protecció. 

- Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari. 

- Proteccions auditius. 

- Cinturó antivibrador pel maquinista. 

- Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari. 

- Botes de seguretat. 

- Guants. 

 

1.4.3.2.5 Protecció col·lectiva 

- No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil. 

- Talussos adequats per la prevenció de riscs de despreniments. 

- Abans de començar l'excavació i/o moviment de terres, es consultarà amb els 

Organismes competents si existeixen línies elèctriques, sanejament, 

clavegueram, telèfons, gas, pous, foses asèptiques, etc 

- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 

- Màquines dotades de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa enrere. 

- Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 

- Cabines de protecció contra bolcament. 

- El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format. 



 Projecte de millora del tractament i de la fiabilitat de l’ETAP de Manresa 

19 

- Camions amb cabina protegida. 

 

1.4.3.3 Fonaments amb formigó armat 

1.4.3.3.1 Riscos més freqüents 

- Caigudes de personal al mateix i diferent nivell. 

- Bolcada per accident de vehicles i màquines. 

- Atropellaments per màquines o vehicles. 

- Atrapaments. 

- Talls i cops. 

- Vibracions. 

- Projecció de partícules als ulls. 

 

1.4.3.3.2 Normes bàsiques de Seguretat 

- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  

- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 

60 cm, amb una barana de 90 cm o un altre sistema anticaigudes, en alçades 

superiors als 2 m. 

- S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues 

sospeses, tot i acotant les àrees de treball. 

- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat 

superior a 50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que 

puguin desprendre’s. 

- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars 

d’accionament elèctric, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses 

d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. En el cas que es faci a través de 

grup electrogen es seguiran les instruccions del fabricant. 

- En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran 

tanques tubulars de peus drets, convenientment ancorades. 

- Mantenir les distàncies mínimes de seguretat amb les línies elèctriques 

existents. En principi, a la zona de l’obra no n’hi ha cap. 
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1.4.3.3.3 Protecció personal 

- Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

· Cascos. 

· Botes de seguretat. 

- Treball amb armadures (operaris)  : 

· Cascos. 

· Botes de seguretat. 

· Guants. 

· Ulleres de seguretat. 

- Treball de formigonat : 

· Cascos. 

· Botes de seguretat de goma. 

· Guants. 

· Ulleres de seguretat. 

 

1.4.3.3.4 Protecció col·lectiva 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 1 m i de 2m 

d’alçada. 

- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, 

en conformitat a la normativa assenyalada en aquesta activitat. 

- Extintor de pols polivalent. 

 

1.4.3.4 Enderrocs i desmantellaments 

1.4.3.4.1 Descripció del treball 

La descripció dels treballs estan descrits al projecte d'obra. Els treballs seran els 

següents: 

- Desmuntatge manual dels diferents element. 
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- Enderroc. 

- Desmantellament per part d’empresa especialitzada. 

- Transport de runa i altres materials a l'abocador o tractament específic. 

 

1.4.3.4.2 Riscs més freqüents 

- Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa en darrera i en girs 

inesperats de les màquines. 

- Caigudes de material des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic al pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Fallida dels frens i direccions amb camions. 

- Caiguda de elements procedents del enderroc durant la marxa del camió 

basculant. 

- Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions. 

- Bolcament de les màquines. 

- Generació de pols. 

- Explosions i incendis. 

- Sorolls. 

- Risc de caiguda d’alçada 

- Risc d’afectació a les instal·lacions existents 

- Soterrament. 

- Contaminació amb productes corrosius i tòxics 

 

1.4.3.4.3 Normes bàsiques de seguretat 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. 

- Les zones pròximes a l’actuació es senyalitzaran adequadament.  

- S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar 

vies que puguin suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants (si 

s’escau) i el personal de les obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un peó 

especialitzat que vetlli pel tràfic, així com per prevenir accidents. 

- Els accessos si cal s’adequaran per el pas de maquinària essent les pendents 

màximes 12% en tram recte i 8% en trams corbs. 
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- Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball 

acotades adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, 

alimentades per tensió de 24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors 

diferencials associats amb la seva presa de terra. Les rampes d'accés de 

vehicles seran independents de la rampa del personal i estaran separades 

mitjançant  baranes o dispositius equivalents. 

- Els productes de l'enderroc no hauran d’apilar en cas sobre zones els dipòsits 

ni altres zones febres.  

- Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es 

trobi en el seu radi d'acció. 

- Donarà un moviment al voltant de la mateixa abans de posar-la en moviment.  

- En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

- Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

- El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada 

vehicle, ni sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el 

transport. 

- Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 

d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran 

falques que impedeixin el moviment. 

- L'encarregat de la màquina no deurà transportar amb ella a cap persona ni 

permetre que un altre la porti. 

- La falca de la retroexcavadora, quan la màquina estigui parada, estarà a terra. 

- El personal encarregat de manipular instal·lacions de líquids corrosius ha de 

portar les proteccions adequades. 

- Els camions i maquinistes encarregat de transportar els elements del 

desmantellament han de disposar de les mesures de seguretat i formació 

adequada. 

 

1.4.3.4.4 Protecció personal 

- Casc homologat. 

- Ulleres de protecció. 

- Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari. 

- Mascaretes per productes químics. 

- Davantal o mono específic per la manipulació de reactius 



 Projecte de millora del tractament i de la fiabilitat de l’ETAP de Manresa 

23 

- Proteccions auditius. 

- Cinturó antivibrador pel maquinista. 

- Botes de seguretat. 

- Guants. 

- Cinturó de seguretat anticaigudes. 

 

1.4.3.4.5 Protecció col·lectiva 

- No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil. 

- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 

- Màquines dotades de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa enrere. 

- Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 

- Cabines de protecció contra bolcament. 

- El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 

1.4.3.5 Xarxa elèctrica 

1.4.3.5.1 Riscos més freqüents 

- Caigudes de personal al mateix i diferent nivell. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Talls i cops. 

 

1.4.3.5.2 Normes bàsiques de Seguretat 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i 

endreçat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran d’instal·lar baranes o 

altres elements de seguretat a partir dels 2 m d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 

per evitar cops, ferides i erosions.  

- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars 

d’accionament elèctric, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses 

d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el 
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Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. En el cas que es faci a través de 

grup electrogen es seguiran les instruccions del fabricant. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la 

neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades. 

- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric 

d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates 

antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a 

diferent nivell. 

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble 

aïllament (categoria II). 

- Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, 

seran retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de 

l’EDAR, l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al 

de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes 

necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot 

el personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents. 

- Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió 

a fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels 

quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es 

realitzarà entubats i enterrats a rases. 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

 

1.4.3.5.3 Protecció individual 

- Treballs de transport: 

· Cascos de seguretat. 

· Guants. 

· Botes de seguretat. 

- Pels treballs d’instal·lació: 
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· Cascos de seguretat. 

· Guants. 

· Guants aïllants, si els calgués. 

· Botes de seguretat. 

· Cinturó de seguretat, si els calgués. 

- Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

· Cascos de seguretat. 

· Guants. 

· Botes de seguretat. 

· Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

· Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

· Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 

1.4.3.5.4 Protecció col·lectiva 

- Baranes de seguretat (o altres sistemes anticaigudes), formades per muntants, 

passamà, barra intermèdia i sòcol a partir de 2 m d’alçada. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm. 

- Extintor de pols polivalent. 

- Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat. 

 

1.4.3.6 Líquids corrosius 

1.4.3.6.1 Riscos més freqüents 

- Inhalació 

- Contacte amb la pell i els ulls  

- Ingestió 

 

1.4.3.6.2 Normes bàsiques de seguretat 
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- Per evitar la inhalació de qualsevol reactius, s’hauran d’utilitzar mascarilles i/o 

proteccions de tota la cara. 

- Per evitar el contacte amb la pell de qualsevol reactius, s’hauran d’utilitzar 

guants i roba adequats. 

- Per evitar el contacte amb els ulls de qualsevol reactius, s’hauran d’utilitzar 

ulleres de protecció. 

- Per evitar el la ingestió de qualsevol reactius, s’hauran d’etiquetar 

correctament els productes.  

 

1.4.3.6.3 Protecció personal 

- Ulleres de protecció. 

- Mascaretes i caretes. 

- Botes de seguretat. 

- Guants. 

- Davantal o bata.  

 

1.4.3.6.4 Protecció col·lectiva 

- No es permet l'accés del personal a la zona d’emmagatzematge i instal·lació de 

reactius. 

 

1.4.3.7 Instal·lació de canonades d’aigua i accessoris 

1.4.3.7.1 Riscos més freqüents 

- Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa en darrera i en girs 

inesperats de les màquines. 

- Caigudes de material. 

- Caigudes del personal. 

- Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions. 

- Bolcs de les màquines. 

- Generació de pols. 

- Soroll. 
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- Xocs, cops al cap, mans i peus. 

- Punxades d'objectes. 

1.4.3.7.2 Normes bàsiques de seguretat 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. Les 

zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. 

- S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar 

vies que puguin suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants i el 

personal de les obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un peó especialitzat 

que vetlli pel tràfic d'entrada i sortida, així com per prevenir accidents sempre 

que sigui necessari. 

- Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball 

acotades adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, 

alimentades per tensió de 24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors 

diferencials associats amb la seva presa de terra. Les rampes d'accés de 

vehicles seran independents de la rampa del personal i estaran separades 

mitjançant  baranes o dispositius equivalents. 

- El maquinista col·locarà la màquina de manera que tingui bona visibilitat de la 

zona d'operacions. 

- Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es 

trobi en el seu radi d'acció. 

- En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

- Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

- El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada 

vehicle, ni sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el 

transport. 

- Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 

d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran 

falques que impedeixin el moviment. 

- L'encarregat de la màquina no podrà transportar amb ella a cap persona ni 

permetre que un altre la porti. 

- En les operacions de bolcs amb el Dúmper, tant amb pendent com amb 

horitzontal, s'immobilitzaran amb falques. 
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- Es protegiran les línies elèctriques annexes a l'obra mitjançant els 

apantallaments adequats. 

 

1.4.3.7.3 Protecció personal 

- Casc homologat. 

- Ulleres contra impactes i antipols en cas necessari. 

- Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari. 

- Proteccions auditius en cas necessari. 

- Cinturó antivibrador pel maquinista. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Mascaretes adients quan es treballi en presència de substàncies perilloses, en 

cas necessari. 

 

1.4.3.7.4 Protecció col·lectiva 

- No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil. 

- Abans de començar la instal·lació es consultarà amb els Organismes 

competents si existeixen línies elèctriques, sanejament, clavegueram, telèfons, 

gas, pous, foses asèptiques, etc. 

- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 

- Màquines previstes de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa en 

darrera. 

- Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 

- Cabines de protecció antibolcada. 

- El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 

- El transport de canonades i/o tubs a les espatlles es farà mantenint-los 

lleugerament aixecats 

- Els restes de materials seran recollits al final de la jornada. 

- Quan plogui i/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran 

les mesures adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurà sempre dues 
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persones treballant i portaran els cinturons de seguretat adients al treball que 

facin).  

 

1.4.4. Prevenció de riscos de danys a tercers 

1.4.4.1 Generals 

Es tancaran els àmbits de l'obra que donin a les zones públiques prohibint el pas a tota 

persona aliena a la mateixa. 

S’haurà d’evitar el màxim i es prendran mesures per disminuir la pols produïda durant 

les diferents actuacions. 

Les excavacions s’apuntalaran, quan les condicions del terreny ho requereixin, segons 

els criteris i/o zones establertes al Pla de Seguretat de l’Obra. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra 

- La interferència de feines i operacions 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra 

- Tancament, senyalització i il·luminació de l’obra d’acord amb la normativa vigent. 

El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin accedir-hi, i es 

realitzarà amb tanca de 2 m d’alçada i daus prefabricats de formigó. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l’interior de l’obra com en 

relació amb els vials exteriors. 

- Protecció contra les caigudes d’alçada. 

- Protecció contra productes tòxics. 

 

1.4.4.2 Normes sobre instal·lació d’incendis 

Els extintors es col·locaran en un lloc visible en tot moment, de fàcil accés i conegut 

per qualsevol persona present a l’obra. 
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No es posaran materials a prop dels extintors de manera que quedin amagats o be 

impedeixin l'accés. 

Els extintors normals es col·locaran sobre murs penjats dels seus respectius suports, 

de manera que la part inferior quedi com a màxim a 120 cm del terra. 

La senyalització dels extintors es farà de forma visible . 

S'instruirà al personal sobre la utilització dels extintors. 

Els extintors seran de pols Polivalent a excepció dels que s'instal·lin al costat dels 

quadres elèctrics que seran de CO2. 

 

1.4.5. Maquinària 

1.4.5.1 Maquinària de moviment de terres: 

1.4.5.1.1 Camió basculant 

Riscs més freqüents 

- Xocs amb elements fixes de l'obra. 

- Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 

- Bolcaments al circular per la rampa d'accés. 

Normes bàsiques de seguretat 

- La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega. 

- A l’entrar i al sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una 

persona de l'obra. 

- Respectarà totes les normes del codi de la circulació. 

- Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle 

quedarà frenat i falcat. 

- Respectarà en tot moment els senyals de l'obra. 

- La velocitat de circulació estarà segons la càrrega transportada, la visibilitat i 

les condicions del terreny. 



 Projecte de millora del tractament i de la fiabilitat de l’ETAP de Manresa 

31 

Protecció personal 

- Casc homologat 

- Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines. 

- Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà. 

Protecció col·lectiva 

- No hi haurà ningú a les proximitats del camió, en el moment de realitzar 

maniobres. 

- Si descarrega material a les proximitat de rases o pous de cimentació, 

s'atansarà a una distància màxima d'un metre i col·locant falques. 

- Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà. 

 

1.4.5.1.2 Retroexcavadora 

Riscos més freqüents 

- Xocs amb elements fixes de l'obra. 

- Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 

- Bolc per enfonsament del terreny. 

- La cabina tindrà extintor d'incendis. 

Normes bàsiques de seguretat 

- La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega. 

- A l'entrar i sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una 

persona de l'obra. 

- Respectarà totes les normes del codi de la circulació. 

- Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle 

quedarà frenat i falcat. 

- Respectarà en tot moment els senyals de l'obra. 

- El conductor no deixarà mai la màquina sense parar el motor. 

- La cabina tindrà extintor d'incendis. 



Annex 15. Estudi de Seguretat i Salut  

32 

- Al circular ho farà amb la cullera plegada i al acabar el treball aquesta quedarà 

a terra o plegada sobre la màquina. Si la parada és llarga, es desconnectarà la 

bateria i es traurà la clau de contacte. 

Protecció personal 

- Casc homologat 

- Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines. 

- Botes antilliscants. 

Protecció col·lectiva 

- No hi haurà ningú a les proximitats de la màquina, en el moment de realitzar 

maniobres. 

- Al baixar per rampes la cullera estarà situada a la part de darrera de la 

màquina. 

 

1.4.5.1.3 Formigonera 

Riscs més freqüents 

- Atrapament per falta de protecció dels motors de la formigonera. 

- Dermatosis, degut al contacte de la pell amb el ciment. 

- Neumoconiosis degut a l'aspiració de pols de ciment. 

- Contactes elèctrics. 

- Trencament del tub per desgast i vibracions. 

- Projecció violenta del formigó a la sortida de la canonada. 

Normes bàsiques de seguretat 

- Es comprovarà periòdicament el dispositiu de bloqueig de la cuba, així com 

l'estat dels cables, palanques i accessoris. 

- Al acabar el formigonat, l'operador deixarà la cuba reposant a terra o en posició 

elevada, completament immobilitzada. 

- La formigonera està prevista de presa de terra, el motor portarà carcassa i el 

quadre elèctric estarà aïllat i tancat permanentment. 
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- En operacions de buidat manual de formigoneres: La superfície per on passen 

els carretons estarà net i sense obstacles. 

Protecció personal 

- Casc homologat 

- Guants de goma. 

- Botes antideslliçants. 

- Mascareta amb filtre per la pols. 

Protecció col·lectiva 

- El motor de la formigonera i els seus òrgans de transmissió estaran coberts. 

- Els elements elèctrics estaran protegits. 

 

1.4.5.2 Soldadura: 

1.4.5.2.1 Soldadura elèctrica 

- Les radiacions actives són un risc inherent a la soldadura elèctrica per arc, 

afecten no solament al ull, sinó també a qualsevol part del cos que estigui 

exposat. Per això el soldador ha d'utilitzar: pantalla, manyoples, maneguí, 

polaines i mandil. 

- L'alimentació elèctrica del grup es farà mitjançant connexió a través d'un 

quadre amb diferencial adequat al voltatge de subministrament. 

- Abans de començar es necessari examinar el lloc i preveure la caiguda de 

guspires sobre materials combustibles que poden donar lloc a un incendi. 

Normes bàsiques de seguretat 

- Queda prohibit deixar la pinça i el seu elèctrode directament a terra, tirar de 

forma desordenada el cablejat per l'obra, no instal·lar la presa de terra a la 

carcassa de la màquina de soldar, no desconnectar totalment la màquina de 

soldar quan es faci una pausa, la utilització de mànegues deteriorades, etc. 

Proteccions individuals 
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- Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, 

polaines. 

 

1.4.5.2.2 Soldadura autògena i oxitall 

- El trasllat de les botelles es farà sempre amb la seva corresponent caperutxa 

- Es prohibeix  tenir les botelles al sol. 

- Les botelles d'acetilè han de utilitzar-les en posició vertical i les d'oxigen també. 

- S'ha de comprovar les fuites a les mànegues, etc. 

- Al acabar el treball s'ha de tancar perfectament les botelles. 

Normes bàsiques de seguretat 

- Queda prohibit : Utilitzar mànegues del mateix color per gasos diferents i deixar 

a terra les botelles buides. 

Proteccions individuals 

- Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, 

polaines. 

 

1.4.5.3 Traginadora de trabuc: 

Riscos més freqüents 

- Xocs amb elements fixes de l'obra. 

- Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 

- Bolcs al circular per la rampa d'accés. 

- Cops amb la manovella de posta en marxa. 

Protecció personal 

- Casc homologat 

- Cinturó antivibrador. 

- Botes de seguretat.. 
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- Vestit impermeable. 

Protecció col·lectiva 

- Es senyalitzarà un topall de fi de recorregut al costat de talussos. 

- Es senyalitzaran els camins i direccions que han de recórrer. 

- La velocitat màxima serà de 20 Km/h. 

- Prohibit sobrepassar la càrrega màxima. 

- Prohibit el transport de persones. 

- Les pendents sota càrrega es faran sempre en marxa en darrera. 

 

1.4.5.4 Compressor: 

Riscos més freqüents 

- Bolcs. 

- Soroll. 

- Trencament de mànega. 

- Emanació de gasos tòxics. 

Protecció col·lectiva 

- Quan els operaris facin una operació al compressor en marxa, es farà amb els 

auriculars corresponents. 

- Es traçarà un cercle de 4 metres al voltant del compressor, on serà obligatori 

l'ús d'auricular o protectors auditius. 

- Queda prohibit realitzar maniobres d'engreixament i/o manteniment amb el 

compressor en marxa. 

- No es faran servir mànegues en mal estat. 

 

1.4.5.5 Grup electrogen 

Riscos més freqüents 

- Bolcs. 
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- Soroll. 

- Trencament de mànega. 

- Emanació de gasos tòxics. 

- Cremades 

Protecció col·lectiva 

- No fer funcionar el generador en locals tancats ja que produeix monòxid de 

carboni i altres gasos nocius. En cas de trobar-se un ambient tancat, s’ha 

d’assegurar una ventilació adequada o bé traslladar els gasos, a través de 

conductes, a l’exterior del local. 

- La superfície de treball ha de ser horitzontal, per assegurar el flux d’oli i 

combustible al motor. Si no és possible treballar en aquestes condicions 

s’hauran de prendre les mesures oportunes de subjecció i anivellació per 

garantir l’estabilitat i la horitzontalitat de la màquina. 

- Recordar que un cop apagat el grup, aquest encara manté temperatures 

elevades durant aproximadament una hora, podent causar cremades per 

contacte amb parts de la màquina. 

- No efectuar controls i operacions de manteniment amb el generador engegat. 

- Els subministres de carburant i oli també s’han de realitzar amb el motor apagat 

i tenint en compte les parts sotmeses al calor irradiat. 

- No permetre l’ús a persones que no estiguin informades. 

- No treure els dispositius de protecció. 

- No utilitzar la màquina en llocs amb l’ambient explosiu. 

- No fer servir aigua en cas d’incendi, utilitzar extintors de pols. 

- En cas de tenir el generador a prop de la màquina, utilitzar protecció auditiva. 

- En cas de contacte de la pell amb el combustible, l’oli o l’àcid de la bateria, 

rentar-se amb aigua i sabó. 

- En cas d’utilitzar el generador amb pluja o neu, protegir la màquina d’aquests 

fenòmens. 

 

1.4.5.6 Martell pneumàtic: 

Protecció individual 
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- Botes de seguretat.. 

- Casc homologat. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants, mandil i polaines de cuir. 

- Ulleres de protecció. 

- Vestit de treball. 

Protecció col·lectiva 

- Les operacions es faran per varies quadrilles diferents. 

- Els operaris passaran cada mes un reconeixement mèdic. 

- Seran especialistes de manipulació del martell pneumàtic. 

- S'inspeccionarà el terreny circumdant per detectar  possibles despreniments 

del terreny. 

 

1.4.5.7 Vibrador: 

Riscos més freqüents 

- Descàrregues elèctriques. 

- Caigudes d'altura. 

- Esquitxada als ulls. 

Normes bàsiques de seguretat 

- Les operacions de vibrat es faran sempre des de una posició estable. 

- La mànega d'alimentació elèctrica estarà protegida. 

Protecció personal 

- Casc homologat 

- Guants de cuir. 

- Botes de goma. 

- Ulleres. 

Protecció col·lectiva 
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- El motor del vibrador estarà cobert. 

- Els elements elèctrics estaran protegits. 

 

1.4.6. Medis auxiliars 

1.4.6.1 Escales de mà 

Riscos més freqüents 

- Caiguda de l'operari des de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 

- Caigudes de material i eines de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent 

nivell. 

Normes bàsiques de seguretat 

- L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han 

d’anar  engalzats. 

- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís 

transparent. 

- No han de superar alçades superiors a 5 metres, quan no es tingui garantia de 

la seva resistència. 

- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el 

seu centre. 

- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

- Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a 

la seva part superior . 

- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un metre el 

punt de desembarcament. 

- Les escales d'estisores estaran dotades de tirants de limitació d'obertura. 

- Es col·locaran, en la mesura que sigui possible, formant un angle de 75º amb 

l’horitzontal. 

- Els treballs a més de 3.5 m d’altura, des del punt d’operació al terra, que 

requereixen moviments o esforços perillosos per l’estabilitat del treballador, 

només s’efectuaran si s’utilitza cinturó de seguretat o s’adopten altres mesures 

de protecció alternatives 
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- No es deixaran materials a les escales. Estaran netes i es comprovarà la 

resistència del terra a la que s'ha de sostenir, evitant la humitat excessiva que 

pugui desfalcar el punt de suport formant guies que desviïn l'aigua en cas 

necessari. 

- No s'estarà a les escales quan hi hagi vent fort. 

- No s'estarà al damunt de les escales per menjar. 

- No es muntaran escales metàl·liques a les proximitats de cables aeris de 

conducció o instal·lacions elèctriques de baixa tensió si no es guarda la 

distància mínima de 5 metres. 

- Les escales d'estisores estaran dotades de tirants de limitació d'obertura i si 

són de mà tindran dispositius antilliscants. 

1.4.7. Formació 

Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de 

treball i dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de 

seguretat que s’utilitzaran. 

Escollint el personal més qualificat, s’ impartiran cursets de socorrisme, extinció 

d’incendis i primers auxilis, de forma que tots els treballs disposin d’algun socorrista. 

 

1.4.8. Medicina preventiva i primers auxilis 

1.4.8.1 Farmaciola 

Es disposarà d’ una farmaciola amb les medicines de primers auxilis. 

 

1.4.8.2 Assistència a accidentats 

S’ informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics ( Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on es traslladarà als 

accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 
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1.4.8.3 Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’ obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any. 

Es molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc molt visible, d’una llista amb els 

telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 

a garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d’ Assistència. 

 

 

Manresa, Gener 2012 

L’enginyera autora:  

 

 

 

Laura Coma Homs 
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2. PLEC DE CONDICIONS 

2.1. RESUM DE LA NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ EN PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS 

El present document intenta recollir de forma sintetitzada la normativa vigent aplicable 

a cada una de les matèries relacionades. 

 

2.1.1. Aspectes Generals 

- Prescripcions de Seguretat en la Indústria de la Edificació. Conveni O.I.T. 

- Implantació de l’obligatorietat d’elaborar Estudis i Plans de Seguretat i Higiene 

en el Treball. RD 555/1.986 del 21 de Febrer. BOE del 21 de març de 1.986. 

Modificació parcial: RD 84/1990 del 19 de gener de 1.990. BOE del 25 de 

gener de 1.990. 

- Model del Llibre d’incidències corresponent a obres en les quals sigui obligatori 

un Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball. OM 20 de setembre de 1986. 

BOE 13 d’octubre de 1.986. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1.995. 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. RD 39 del 17 de gener de 1997. BOE 31 

de gener de 1.997 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 

de riscos laborals. 

 

2.1.2. Condicions ambientals i dels llocs de treball 

- Real Decret 486/4997, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

- Protecció dels Treballadors als riscos derivats de la exposició a soroll durant el 

treball. RD 1316/1989 del 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1.989. 
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2.1.3. Utilització d’Equips de Treball. Condicions dels mateixos 

- Real Decret 1215/1.997 del 18 de juliol. Utilització d’Equips de Treball. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i manteniment dels mateixos. RD 2291/1.985 

del 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1.985. 

- Reglament d’aparells Elevadors per Obres. OM 23 de maig. BOE 14 de juny de 

1.977. Modificacions BOE 7 de març de 1.981 i 16 de novembre de 1.981. 

- Reglament de Seguretat en les màquines. RD 1495/1986 del 26 de maig. BOE 

21 de juliol de 1.986. Correccions BOE 4 d’octubre de 1.986. 

- ITC-MIE-MSG: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats. O. 8 d’abril de 1.991. BOE 11 d’abril 1.991. 

- Disposicions d’Aplicació de la Directiva 89/392/CEE sobre Màquines. RD 

1435/1.992 del 21 de novembre. BOE 11 de desembre de 1.992. 

- Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1.969. BOE 28 d’octubre 

de 1.969. Modificacions: BOE 17 de Febrer de 1.972 i 13 de març de 1.972 

- ITC-MIE-APQ-005: Emmagatzematge d’ampolles i contenidors de gasos 

comprimits, liquats i dissolts a pressió. O. 21 de juliol de 1.992. BOE 14 d’agost 

de 1.992. 

- Real Decret 379/2001, de 6 d’abril. Reglament d’emmagatzematge de 

productes químics i les seves instruccions tècniques complementaries MIE-

APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 i MIE-

APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de maig de 2.001. 

 

2.1.4. Equips de protecció individual 

- Comercialització i Lliure de Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

individual. RD del 20 de novembre de 1.992. BOE 28 de novembre de 1.992. 

Modificat per O. del 16 de maig de 1.995 i per RD 159/1.995 del 3 de febrer. 

- Modificació del període transitori establert en el RD 1407/1.992 del 20 de 

novembre, sobre Equips de Protecció Individual. O. 6 de maig de 1.994. BOE 1 

de juny de 1.994.  

- Reial Decret 773/1.997 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 

relatives a la utilització pels treballadors d’Equips de protecció individual. 
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2.1.5. Senyalitzacions 

- Instrucció 8.3 – I.C. sobre Senyalització, abalisament, defensa, neteja i 

acabament d’obres fixes en vies fora de la població. OM del 31 d’agost de 

1.987. BOE 18 de setembre de 1.987. 

- Senyalització Mòbil d’obres. Ministeri de Fomento 1.997. RD 485 del 14 d’abril 

de 1.997. BOE 23 d’abril de 1.997. 

- Reial Decret 485/1.997 sobre Disposicions Mínimes en matèria de 

Senyalització de seguretat i Salut en el Treball. 

 

2.1.6. Activitats específiques 

- Reial Decret 1627/1.997 del 24 d’octubre. Disposicions Mínimes de Seguretat i 

de Salut Laboral en Obres de Construcció. 

- Reial Decret 487/1.997 del 14 d’abril sobre Manipulació Manual de càrregues. 

- Real decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 

protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric 

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 

matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

- Real decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la 

seguretat dels treballadors contra els risc relacionats amb l'exposició al soroll. 

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 

39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció, i 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. 

- Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

- Real Decret 1109/07 de 24 d’agost pel què es desenvolupa la Llei 32/06 de 18 

d’octubre de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 

2.1.7. Varis 

- Quadre de malalties Professionals. R. D. 1403/1978. BOE del 25 d’agost de 

1.978 
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- Reial Decret 488/1.997 sobre disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 

relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització. 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 del 28 de novembre. 

BOE del 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE del 8 de març de 1.969. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions tècniques 

Complementàries. D. 2413/1.973 del 20 de setembre. BOE del 9 d’octubre de 

1.973. 

 

2.2. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS I MATERIALS DE 

SEGURETAT 

2.2.1. Proteccions col·lectives 

En absència d’homologació específica per un organisme especialitzat de 

l’Administració, les proteccions col·lectives i resguards de seguretat  en màquines i 

eines, s’ajustaran als criteris habituals adoptats al respecte per la Comissió de 

Seguretat de SEOPAN i les pràctiques més comunes, especificades ja en l’Estudi de 

seguretat del Projecte d’execució de l’Obra. 

En el capítol de documentació gràfica es representen les diferents modalitats 

d’aplicació de proteccions col·lectives que l’Empresa té establerts en els seus centres 

de treball, i que, en essència, qualitat, comesa i eficàcia, s’ajusten a les 

característiques tècniques i filosofia preventiva continguda al respecte en el Estudi de 

Seguretat i Salut. 

- Baranes 

Disposaran d’un llistó superior a una alçada de 100 cm, de suficient resistència 

per garantir la retenció de persones, i portarà un llistó horitzontal intermedi, així 

com el corresponent entornpeu. 

- Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 100 cm, seran metàl·liques o de fusta. 

- Cables i elements de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que puguin estar 

sotmesos, d’acord amb la seva funció protectora. 

- Senyals de tràfic i seguretat 
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Estaran d’acord amb la normativa vigent. 

- Extintors 

Seran de pols polivalent, revisats en un contingut de càrrega dins de l’any 

present, i amb el timbre d’Indústria corresponent en el seu recipient, amb data 

dins dels darrers 5 anys. 

- Escales de mà 

Estaran en bon estat d’ús, tindran la llargada suficient per sobrepassar 1 m el 

recolzament superior, i estaran proveïdes de sabates antilliscants. 

- Tapes en arquetes 

Els forats d’arquetes es protegiran amb tapes de fusta de resistència adient. 

- Superfícies de treball i circulació 

Tindran com a mínim 60 cm d’amplada i les situades sobre desnivells de més 

de 2 m d’alçada estaran dotades de baranes de 90 cm d’alçada, amb llistó 

intermedi i entornpeu. 

 

2.2.2. Proteccions personals 

En l’obra i en les seves diferents actuacions i operacions, s’utilitzaran els següents 

Equips de Protecció Individual, que hauran d’estar homologats pel Ministeri de Treball. 

- Protecció del cap 

· Casc de seguretat 

Durant totes les fase de l’obra i per a tot el personal que participa en la 

mateixa. 

- Protecció de la visa 

· Ulleres per a soldadura 

En treballs de soldadura. 

· Ulleres panoràmiques de picapedrer ajustables amb goma elàstica 

Per treballs en que s’utilitzi el martell, formigons i en general en 

ambients amb presència de pols. 

· Ulleres de protecció 

Per a la manipulació de reactius 

- Protecció auditiva 

· Protector auditiu composat per taps auditius classe C d’escuma 
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Per treballs esporàdics en proximitat de compressors, martells, 

maquinària de moviment de terres i compactació. 

· Orellera antisoroll 

Pels mateixos treballs detallats anteriorment, quan els treballadors 

estan assíduament i permanentment exposats al soroll. 

- Protecció de vies respiratòries 

· Mascareta autofiltrant de cel·lulosa 

Per treballs esporàdics en presència de pols produïda per formigoneres, 

màquines de perforar i picar. 

· Mascareta filtrant de respiració 

Per am treballs on intervinguin reactius. 

- Protecció de les mans 

· Guants de cuir, lona o làtex 

Per treballs d’ús d’eines manuals i manutenció manual d’objectes i 

càrregues així com de productes corrosius. 

· Guants antivibradors 

Per treballs en els quals es tinguin de subjectar màquines vibratòries 

amb martells picadors i corró o pales vibratòries manuals. 

- Protecció dels peus 

· Calçat de seguretat amb puntera i amb o sense plantilla metàl·lica per 

protecció de cops i punxades 

Per a tot tipus de treballs, especialment els encofrats d’estructures i els 

de manutenció de càrregues. 

· Plantilla metàl·lica anticlaus, folrada 

Per introduir en les sabates de seguretat, per aquelles fases de l’obra i 

treballs amb risc de punxades (ferrallistes, encofradors,...) 

· Botes impermeables a l’aigua i a la humitat, amb puntera metàl·lica 

incorporada 

Treballs en presència d’humitat amb riscos d’aixafaments, caigudes 

d’objectes sobre els peus i punxades (per exemple en el formigonat de 

lloses). 

- Peces de treball 

· Granota de treball 

En treballs habituals en obra civil i edificació. 

· Davantal i/o mono de cuir o similar 
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En treballs on intervingui la manipulació de reactius 

· Impermeable d’obres públiques 

Impermeable de treball comú en treballs esporàdics sota pluja. 

· Abric tipus senyalista, de niló impermeable color taronja amb bandes 

reflectants al pit, a l’esquena, als punys i a la cintura. 

Treballs en els quals s’hagi de destacar la presència de l’usuari i en 

ambients freds en general per comandament i pel personal de l’obra 

que ho necessiti. Duració prevista en condicions normals. No utilitzar en 

presència de guspires. 

 

2.3. PROTECCIONS PERSONALS 

Tot element de protecció personal s'ajustarà al Reial Decret 1407/1992 pel qual es 

registren recomanacions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 

dels equips de protecció individual. La resta s'ajustaran a la homologació de mitjans de 

protecció personal dels treballadors (O.M 17-5-74) (B.O.E  29-5-74). 

Casc: 

Serà d’ ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l’ obra, que es 

trobi exposat a risc d’ accident degut a l’ obra. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no 

hagin estat utilitzats, seran substituïts per altres de nous. 

Botes: 

A l’ existir risc d’ accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació 

de les soles per claus, serà obligatori l’ ús de calçat de seguretat, així com també quan 

es treballi amb energia elèctrica. 

Disposaran de marcat CE. 
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Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Quant els treballs s’ hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’ aigua o 

morter, les botes seran de goma. 

Guants: 

Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, 

esgarrapades, picades, cremades, etc, s’ utilitzaran guants, que seran de diferents 

materials: 

- Cotó o punt: treballs lleugers. 

- Cuir: ús en general. 

- Malla metàl·lica: ús de xapes tallants. 

- Lona: manipulació de fusta. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Cinturons de seguretat: 

En tot treball d’ alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ ús de cinturó de 

seguretat. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Dispositius anticaigudes: 

Quant els treballadors realitzin operacions d’elevació i/o descens, utilitzaran dispositius 

anticaigudes. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors auditius: 
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Quant els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 

superior a 80 dB (compressor, martell pneumàtic, serra de disc, etc), serà obligatòria la 

utilització de protectors d’ audició, que seran sempre d’ ús individual. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors de la vista: 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, 

esquitxades de líquids, radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la 

vista mitjançant ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent i lliure d’ estries, ratlles o deformacions. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Proteccions de les vies respiratòries: 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Roba de treball: 

Els treballadors hauran d’ utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia 

empresa. 

Serà de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos del treballador, sense elements 

addicionals ( bocamànigues, parts girades cap dalt etc.) i de fàcil neteja. 

En els casos de treballs sota pluja o en condicions d’ humitat anàlogues se’ls hi donarà 

roba de treball impermeable. 

Disposaran de marcat CE. 
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Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

 

2.4. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Es diferenciaran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident (prevenció) 

d’aquells que encara que no l'evitin, puguin evitar lesions o disminuir la seva gravetat 

(protecció). 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm d’alçada essent construïdes a base de tubs metàl·lics i 

amb peus per mantenir la seva verticalitat. 

Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’ enllumenat de 30 mA i 

per la força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 

garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte 

indirecte màxima de 24 V. 

Cables i receptors elèctrics 

Compliran el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves 

Instruccions Complementàries. 

Baranes 

Seran rígides de 90 cm d’ alçada mínima, barra intermèdia o brèndoles verticals 

separades cada 15 cm. 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els 

accessos previstos. Tindran la resistència suficient per garantir el pes de les persones. 

Per les zones d’ abocament de deixalles, aquestes baranes seran practicables. 
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Xarxes perimetrals 

Seran de poliester o poliamida d’ alta tenacitat. La malla serà quadrada de 50 mm de 

costats com a màxim. Disposaran de cantoneres. 

La protecció de risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà utilitzant pescants 

tipus forca. 

Il·luminació 

Es disposarà de l’ adequada llum artificial per als treballs, extremant-se aquesta 

mesura en operacions delicades o de risc major. 

Senyalització 

Es disposaran senyals reflectants en els accessos de l’ obra de forma visible. Els 

materials estaran d'acord amb la normativa vigent . Algunes d'aquestes senyals poden 

ser les següents : 

- Stop 

- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 

- Risc elèctric, caiguda d’ objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada 

en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’ obra. 

- Farmaciola i extintor. 

Cordó d’ abalisament 

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar 

clarament les zones de treball, en les quals estarà prohibida l’entrada a persones o 

vehicles aliens a l’obra. 

També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació, 

com son: col·locació d’elements prefabricats i operacions metàl·liques (quan el Director 

ho trobi oportú) pel seu evident perill o la integritat física de les persones. 
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En tots els casos que calgui el seu ús, es garantiran les suficients distancies de 

seguretat que el risc necessiti. 

Extintors 

Seran adequats a l'agent extintor i la càrrega al tipus d’incendi previsible. Es revisaran 

cada 6 mesos com a màxim. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans com cintes, banderoles, mires, etc,. seran dielèctrics, donat el risc 

d’electrocució per les línies elèctriques. 

Circulació de vehicles 

Serà vigent el Codi de Circulació a l’ obra. 

No es sobrecarregaran els vehicles. 

Els camions no podran circular amb la caixa aixecada. 

Es protegiran cables i mànegues. 

Es regarà periòdicament el sòl per evitar l’ aixecament de pols. 

Existirà una perfecta coordinació amb els vehicles propis i aliens a l’ obra. 

 

3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

3.1. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS 

L’empresa informarà als treballadors del seu dret a nomenar els seus delegats de 

prevenció que els representaran en matèria de prevenció. Aquests podran optar 

lliurament a tenir o no delegats de prevenció; en cas afirmatiu es constituirà el comitè 

de seguretat i salut quan s’arribi a la quantitat de 50 treballadors (les obligacions i 

formes d’ aquest comitè estaran d’acord amb la normativa vigent). 
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3.2. FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l’ obra, una exposició dels mètodes de 

treball i dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de 

seguretat que s’utilitzaran. 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, 

de forma que en tots els llocs de treball hi hagi sempre un socorrista. 

 

3.3. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

L’ obra s’ haurà de comptar amb un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, en 

règim permanent, la seva missió serà la de coordinar l’aplicació dels principis generals 

de prevenció i seguretat, coordinar les activitats de l’obra per garantir que el 

contractista, subcontractista i treballadors autònoms apliquin d'una manera coherent i 

responsable els principis de l’acció preventiva, aprovar el Pla de Seguretat i Salut, 

Organitzar les activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de 

l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries per 

evitar que entrin a l’obra persones no autoritzades. Quan no sigui necessari la 

designació del coordinador de seguretat i salut , les seves funcions seran assumides 

per la direcció facultativa. 

 

3.4. SERVEI MÈDIC 

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi, aliè o 

mancomunat. 

 

4. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’ immediat la reposició del material 

consumit. 
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Els centres mèdics més propers són:  

 CAP Les Bases de Manresa C/ Creu Guixera 51, Manresa 

      Telèfon: 93 877 22 22 

      Distància: 850m 

 

Figura 1. Plànol de situació del CAP Les Bases de Manresa.. 

 

Althaia (Unitat Assistencial Clínica Sant Josep): 24h. 

:  C/ Caputxins 16, 08240 Manresa. 
      Telèfon: 93 874 40 50 
      Distància: 2,9 km 
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Figura 2. Plànol de situació de la Unitat Assistencial 

Clínica Sant Josep.. 

 

Centre Assistencial de Mutua Intercomarcal Manresa (8-20h) 

:  C/ Sant Josep 62, 08240 Manresa. 
      Telèfon: 93 877 27 00 
      Distància: 1,0 km 

 

Figura 3. Plànol de situació Centre Assistencial de Mutua 

Intercomarcal Manresa.
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5. SERVEIS DE SEGURETAT CIUTADANA I BOMBERS 

5.1. SEGURETAT CIUTADANA 

En cas de qualsevol necessitat o incident durant l'execució de les obres de la ETAP de 

Manresa, pot resultar necessari contactar amb els serveis de seguretat locals o 

autonòmics.  

 Policia Local:    C/ Bruc, 08240 Manresa. 

     Telèfon: 93 875 29 99 

     Distància: 2,7 km.  

 

Figura 4. Plànol de situació de la Policia Local. 

La comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra més propera a la 

ubicació de l'obra: 

Mossos d’esquadra:  C/ Àlvar Alto S/N, 08240 Manresa.  

     Telèfon: 938 727 559 

     Distància: 4,5 km. 
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Figura 5. Plànol de situació de la Comissaria dels 

Mossos d’esquadra. 

 

5.2. SERVEIS DE BOMBERS 

En cas que els equips d'extinció d'incendis previstos a l'obra o per causa major 

(incendi forestal o de qualsevol altre tipus) que pugui afectar la seguretat dels 

treballadors i de la mateixa obra, pot resultar necessari contactar amb els serveis de 

bombers més propers a la ubicació d'aquesta. A continuació s'adjunten les dades 

referents al parc de bombers més proper a l'obra, així com un mapa d'ubicació del 

mateix. 

Parc de bombers: Ctra. de Vic, comarcal 1411, km. 3.300 "El Guix" 

08240 Manresa 

     Telèfon: 938 74 22 12 

Distància: 1,9 km. 
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Figura 6. Plànol de situació dels bombers. 

 

6. INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

La situació i característiques de les instal·lacions d'higiene i benestar depenen del 

nombre de treballadors. L' article 15 del Reial Decret 1627/1997 descriu que hi haurà 

un nombre suficient de vestuaris, dutxes, wàters i lavabos i que les seves dimensions 

seran les adequades. S'han considerat com a mesures suficients les següents : 1 

vestuari de 2 m2/treballador, 1 dutxa de 1m2 per cada 5 treballadors, 1 wàter de 1,2m2 

per cada 15 treballadors, 1 lavabo de 1m2 per cada 5 treballadors, 1 penjador de 0,2m2 

per cada treballador. 

L'article 19 del Reial Decret 1627/1997 descriu que els treballadors disposaran 

d'instal·lacions per poder menjar ,i en el seu cas, per poder preparar els seus menjars 
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amb condicions de seguretat i salut. S'ha considerat un espai de 1,2m2 per cada 

treballador. 

 

6.1. MENJADORS 

Per cobrir les necessitats es disposarà d'un recinte de suficient superfície que 

disposarà d'il·luminació natural i artificial adequada, ventilació suficient i hi haurà 

taules, cadires, aigua potable, escalfa-menjars, piques per rentar els plats i cubs amb 

tapa per deixar el rebuig i escombraries que hi hagi durant les menjars del personal de 

l'obra. A l'hivern tindrà calefacció. 

 

6.2. VESTUARIS 

Per cobrir les necessitats es disposarà d'un recinte de dimensions suficients amb una 

taquilla per cada treballador amb tanca i seients. 

 

7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

estudi als seus medis i mètodes d'execució. La base per realitzar aquest Pla serà 

l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut que es descriu al present document. 

Aquest Pla es presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut perquè procedeixi a la 

seva aprovació, aplicant les mesures pertinents durant l'execució de les obres. 

 

8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El constructor està obligat a : 

- Preparar un Pla de Seguretat i Salut. 

- Presentar aquest Pla al Coordinador de Seguretat i Salut per la seva aprovació. 
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- Complir amb els requisits de la Llei de Subcontractació 

 

9. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

Es mantindrà un llibre d'incidències on el Coordinador de l'obra o la Direcció 

Facultativa plasmarà per escrit les incidències que es produeixin a l'obra.  

En cas d'incompliment de les mesures del Pla de Seguretat, es farà constar al llibre. 

Aquestes incidències es faran arribar abans de les 24 hores a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social de la província en que es realitzi l'obra. 

 

10. SEGUIMENT I CONTROL DE L’OBRA 

A l'obra hi haurà constantment el coordinador de seguretat i salut el qual farà el 

seguiment i control de les diferents obres en matèria de seguretat i salut, per tant 

vetllarà perquè es compleixi tot el pla de seguretat i salut. Tots els imprevistos que 

puguin sorgir a l'obra seran estudiats pel contractista i la seva solució tindrà que se 

aprovada pel coordinador de seguretat i salut. Aquestes correccions i/o ampliacions es 

reflectiran al pla de seguretat i salut. 
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12. PRESSUPOST 





Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del
PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L´ETAP DE MANRESA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

12 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Euro
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PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L´ETAP DE MANRESA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

18 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

19 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

20 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

24 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

25 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

26 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

27 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

28 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

4 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

13 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

14 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Euro
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4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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17 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Euro
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,30 €

(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H142CD70P-5 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,19 €

(ZERO EUROS AMB DINOU CENTIMS)

H1433115P-7 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

H1446004P-8 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 9,24 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1447005P-9 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1455710P-10 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H1459630P-11 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H145B002P-12 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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H145K153P-13 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

15,37 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

H1461110P-14 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

H1465275P-15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

16,27 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H146J364P-16 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H1474600P-17 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 10,28 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H147N000P-18 u Faixa de protecció dorsolumbar 16,49 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

H1481242P-19 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

15,94 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H1482222P-20 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

H1484110P-21 u Samarreta de treball, de cotó 2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

H1485140P-22 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H1485800P-23 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,40 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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H1486241P-24 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 21,57 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

H1487350P-25 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H1488580P-26 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

11,02 €

(ONZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1489890P-27 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

9,72 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H148B580P-28 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

11,87 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

H1534001P-29 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CENTIMS)

H153A9F1P-30 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H15Z1001P-31 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 29,34 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

H16F1004P-32 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H16F1005P-33 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 15,41 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H16F3000P-34 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 17,13 €

(DISSET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

H6452131P-35 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

16,98 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

HB2C1000P-36 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

90,13 €

(NORANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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HBA31011P-37 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

14,66 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

HBBAC005P-38 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

19,09 €

(DINOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

HBBAC013P-39 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21,11 €

(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

HBBAE001P-40 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

HBBAF004P-41 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,72 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

HBC12300P-42 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

HBC16632P-43 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada 4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

HBC19081P-44 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,08 €

(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

HBC1D081P-45 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HBC1JF01P-46 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 15,25 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HBC1KJ00P-47 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 4,04 €

(QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

HM31161JP-48 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

32,23 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HQU1531AP-49 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

178,00 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS)
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HQU1A50AP-50 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

124,15 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HQU1H53AP-51 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

116,23 €

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HQU22301P-52 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

41,95 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HQU25701P-53 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HQU27502P-54 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 13,44 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU2AF02P-55 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 84,99 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

HQU2D102P-56 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 40,29 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HQU2E001P-57 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 63,21 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

HQU2GF01P-58 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

39,33 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

HQU2P001P-59 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

HQUA1100P-60 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

82,26 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HQUA2100P-61 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

81,77 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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HQUA3100P-62 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

54,51 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

HQUAAAA0P-63 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 138,35 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HQUACCJ0P-64 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 14,76 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQUAM000P-65 u Reconeixement mèdic 24,65 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

HQUZM000P-66 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

                            Manresa, Gener 2012
                            L´enginyera autora

                             Laura Coma Homs
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,30 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,30007 €
Altres conceptes -0,00007 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4,18 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 4,17645 €
Altres conceptes 0,00355 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3,65 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 3,64645 €
Altres conceptes 0,00355 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

5,93 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 5,92900 €
Altres conceptes 0,00100 €

P-5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,26 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.li 9,25745 €
Altres conceptes 0,00255 €

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,19 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,19081 €
Altres conceptes -0,00081 €

P-7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

11,06 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 11,05947 €
Altres conceptes 0,00053 €

P-8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 9,24 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 9,23625 €
Altres conceptes 0,00375 €

P-9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 9,26 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 9,25745 €
Altres conceptes 0,00255 €

P-10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,74 €
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B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 1,73843 €
Altres conceptes 0,00157 €

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

4,40 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 4,40259 €
Altres conceptes -0,00259 €

P-12 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

4,17 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/ 4,16939 €
Altres conceptes 0,00061 €

P-13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

15,37 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 15,37020 €
Altres conceptes -0,00020 €

P-14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

3,89 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 3,89378 €
Altres conceptes -0,00378 €

P-15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

16,27 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 16,26767 €
Altres conceptes 0,00233 €

P-16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

1,73 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 1,73136 €
Altres conceptes -0,00136 €

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 10,28 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 10,27506 €
Altres conceptes 0,00494 €

P-18 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 16,49 €
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B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 16,48674 €
Altres conceptes 0,00326 €

P-19 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

15,94 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 15,94260 €
Altres conceptes -0,00260 €

P-20 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,58 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb b 6,57915 €
Altres conceptes 0,00085 €

P-21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,05 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,04936 €
Altres conceptes 0,00064 €

P-22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 9,79 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 9,78746 €
Altres conceptes 0,00254 €

P-23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,40 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 13,39857 €
Altres conceptes 0,00143 €

P-24 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 21,57 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 21,56774 €
Altres conceptes 0,00226 €

P-25 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

3,82 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 3,82312 €
Altres conceptes -0,00312 €

P-26 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

11,02 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 11,01707 €
Altres conceptes 0,00293 €

P-27 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

9,72 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 9,72385 €
Altres conceptes -0,00385 €

P-28 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

11,87 €
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B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 11,86509 €
Altres conceptes 0,00491 €

P-29 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,16 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,02120 €
Altres conceptes 0,13880 €

P-30 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

16,54 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 8,74513 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,39204 €
Altres conceptes 4,40283 €

P-31 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 29,34 €
Altres conceptes 29,34000 €

P-32 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 13,94 €
Altres conceptes 13,94000 €

P-33 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 15,41 €
Altres conceptes 15,41000 €

P-34 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 17,13 €
Altres conceptes 17,13000 €

P-35 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

16,98 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl.lica 12,39508 €
Altres conceptes 4,58492 €

P-36 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

90,13 €

BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 75,11254 €
Altres conceptes 15,01746 €

P-37 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

14,66 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,79113 €
Altres conceptes 10,86887 €

P-38 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

19,09 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 5,15166 €
Altres conceptes 13,93834 €

P-39 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21,11 €
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BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 7,17276 €
Altres conceptes 13,93724 €

P-40 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 3,54 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 3,54045 €
Altres conceptes -0,00045 €

P-41 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,72 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 6,26115 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 8,52250 €
Altres conceptes 13,93635 €

P-42 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 6,58 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 6,29648 €
Altres conceptes 0,28352 €

P-43 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada 4,47 €

BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària 4,19059 €
Altres conceptes 0,27941 €

P-44 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,08 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,10600 €
Altres conceptes 0,97400 €

P-45 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,80 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,05654 €
Altres conceptes 1,74346 €

P-46 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 15,25 €

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre 14,55045 €
Altres conceptes 0,69955 €

P-47 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 4,04 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 3,20831 €
Altres conceptes 0,83169 €

P-48 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

32,23 €

Altres conceptes 32,23000 €

P-49 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

178,00 €
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BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 178,00449 €
Altres conceptes -0,00449 €

P-50 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

124,15 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 124,14876 €
Altres conceptes 0,00124 €

P-51 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

116,23 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 116,23399 €
Altres conceptes -0,00399 €

P-52 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

41,95 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 38,46435 €
Altres conceptes 3,48565 €

P-53 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

15,93 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 13,83848 €
Altres conceptes 2,09152 €

P-54 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 13,44 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 8,55784 €
Altres conceptes 4,88216 €

P-55 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 84,99 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 80,10873 €
Altres conceptes 4,88127 €

P-56 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 40,29 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 38,20288 €
Altres conceptes 2,08712 €

P-57 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 63,21 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 62,48425 €
Altres conceptes 0,72575 €

P-58 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

39,33 €



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del
PROJECTE DE MILLORA DEL TRACTAMENT I DE LA FIABILITAT DE L´ETAP DE MANRESA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 37,93435 €
Altres conceptes 1,39565 €

P-59 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,38 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,67841 €
Altres conceptes 0,70159 €

P-60 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

82,26 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 82,26410 €
Altres conceptes -0,00410 €

P-61 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

81,77 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 81,76942 €
Altres conceptes 0,00058 €

P-62 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

54,51 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 54,50588 €
Altres conceptes 0,00412 €

P-63 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 138,35 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 138,34587 €
Altres conceptes 0,00413 €

P-64 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 14,76 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 14,75538 €
Altres conceptes 0,00462 €

P-65 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 24,65 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 24,64884 €
Altres conceptes 0,00116 €

P-66 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 13,94 €
Altres conceptes 13,94000 €
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OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,30 35,000 185,50

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

4,18 5,000 20,90

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

3,65 5,000 18,25

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

5,93 5,000 29,65

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

9,26 5,000 46,30

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,19 78,000 14,82

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

11,06 12,000 132,72

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)

9,24 9,000 83,16

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 9)

9,26 9,000 83,34

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
10)

1,74 12,000 20,88

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

4,40 30,000 132,00

12 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 12)

4,17 30,000 125,10

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 13)

15,37 30,000 461,10

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

3,89 12,000 46,68

15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 15)

16,27 12,000 195,24

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 16)

1,73 25,000 43,25

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 10,28 5,000 51,40
18 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 18) 16,49 10,000 164,90
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19 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 19)

15,94 12,000 191,28

20 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 20)

6,58 12,000 78,96

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 21) 2,05 12,000 24,60
22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 22) 9,79 12,000 117,48
23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 23)
13,40 12,000 160,80

24 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 24)

21,57 1,000 21,57

25 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
25)

3,82 20,000 76,40

26 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 26)

11,02 6,000 66,12

27 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)

9,72 9,000 87,48

28 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 28)

11,87 3,000 35,61

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.715,49

OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 29)

0,16 100,000 16,00

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 30)

16,54 4,000 66,16

3 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

16,98 200,000 3.396,00

4 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey, prefabricada i col.locada (P - 36)

90,13 10,000 901,30

5 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 37)

14,66 10,000 146,60

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

19,09 2,000 38,18

7 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

21,11 2,000 42,22

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 40)

3,54 2,000 7,08

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

28,72 2,000 57,44

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 42) 6,58 15,000 98,70
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11 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm
d'alçària i clavada (P - 43)

4,47 25,000 111,75

12 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 44)

1,08 200,000 216,00

13 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

1,80 100,000 180,00

14 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

15,25 10,000 152,50

15 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

4,04 20,000 80,80

16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

32,23 2,000 64,46

TOTAL CAPÍTOL 01.02 5.575,19

OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 31)

29,34 140,000 4.107,60

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 33) 15,41 2,000 30,82
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 49)

178,00 6,000 1.068,00

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 50)

124,15 6,000 744,90

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 51)

116,23 6,000 697,38

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

41,95 20,000 839,00

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

15,93 4,000 63,72

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

13,44 2,000 26,88

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)

84,99 1,000 84,99

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 56)

40,29 1,000 40,29

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 57)

63,21 1,000 63,21

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

39,33 1,000 39,33

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 59) 1,38 1,000 1,38
14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 60)
82,26 1,000 82,26
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15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 61)

81,77 1,000 81,77

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 62)

54,51 1,000 54,51

17 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 63) 138,35 1,000 138,35
18 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 64) 14,76 1,000 14,76
19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 66) 13,94 140,000 1.951,60

TOTAL CAPÍTOL 01.03 10.130,75

OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

CAPÍTOL 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
32)

13,94 35,000 487,90

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 34) 17,13 9,000 154,17

TOTAL CAPÍTOL 01.04 642,07

OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

CAPÍTOL 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 65) 24,65 35,000 862,75

TOTAL CAPÍTOL 01.05 862,75

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 19.926,25

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 19.926,25

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dinou mil nou-cents vint-i-sis euros amb vint-i-cinc centims

                            Manresa, Gener 2012
                            L´enginyera autora

                             Laura Coma Homs
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