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Resum 
 
La finalitat del present projecte constructiu és la determinació i justificació de la solució 
tècnica-econòmica més adient pel sanejament de les aigües residuals del nucli urbà de 
Miravet, definint la EDAR per aconseguir la depuració de les aigües residuals a tractar fins 
als límits fixats per la Legislació Ambiental de Catalunya per tal de poder-la abocar al medi o 
reutilitzar-la per a reg agrícola amb un posterior tractament de clarificació i desinfecció. 
 
Actualment el municipi tan sols disposa d’un tractament primari per als seus efluents 
d’aigües residuals que consisteix en una fossa sèptica. Per tal de complir el PSARU 2005 
(Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes) sorgeix la necessitat de dotar el 
municipi d’un nou sistema de depuració d’aigües residuals. Per a les característiques del 
municipi i del medi receptor es requereix un tractament adequat (no s’especifica tractament, 
es condiciona que les aigües abocades compleixin els objectius de qualitat del medi 
receptor). A partir de les taxes de creixement i els plans urbanístics es preveu una població 
equivalent de 1250 habitants per a un horitzó de 30-40 anys. 
 
Es plantegen una sèrie d’alternatives tant pel que fa a la solució del sanejament en el sí del 
sistema comarcal, el sistema de tractament, o l’emplaçament. 
 
Pel que fa al sistema comarcal es desestima portar l’aigua a una EDAR propera ja que o bé 
les longituds són massa grans o les EDAR properes no poden assumir l’increment de cabal, 
també es desestima projectar un sistema de tractament que serveixi a més poblacions ja 
que totes disposen de tractament o són massa llunyanes perquè sigui econòmicament 
viable, per tant, després d’avaluar totes les possibilitats es decideix dotar el municipi amb un 
tactament dimensionat per a l’efluent dels habitants de la població. 
 
Pel que fa al sistema de tractament, a partir d’una matriu multicriteri en la que s’ha donat un 
pes important als aspectes mediambientals, gestió dels fangs i impacte paisatgístic, s’ha 
escollit un sistema de fangs activats d’airejació prolongada que produeix un efluent d’una 
bona qualitat i redueix la producció de fangs respecte a fangs activats convencionals. 
 
Pel que fa a l’emplaçament els condicionants han estat evitar l’orografia abrupta de la part 
de ponent de la població, la superfície d’inundació del riu Ebre i una distància al nucli menor 
de 200 metres, amb aquets condicionants i tractant de reduir al màxim la longitud de la 
impulsió es determina l’emplaçament a la intersecció del barranc de les Eixugueres i el camí 
d’Aubals del mig. 
 
El sistema està format per una estació de bombament en l’actual punt de concentració de la 
xarxa integrat dins d’una antiga drassana per evitar l’impacte visual en la façana fluvial, a 
través d’una impulsió de PEAD DN200 de 1650 metres es bombeja l’aigua residual fina a 
l’emplaçament de l’EDAR que consta de pretractament i un tractament biològic de fangs 
activats amb una fase anaeròbia en respiració endògena per eliminar nitrats, l’efluent 
s’aboca a la llera del barranc de les Eixugueres que és tributari de l’Ebre. Els fangs 
s’espesseixen i deshidraten a la planta i es transporten al centre de tractament de Ginestar a 
15,5 Km per carretera. Es deixa una provisió d’espai per permetre l’ampliació del procés de 
cara a una futura reutilització per reg agrícola. 
 
S’ha realitzat un document ambiental del que es dedueix que tots els impactes són 
compatibles i les mesures necessàries a tot estirar són de caràcter preventiu. El principal 
impacte que es produeix al medi és positiu per la millora de la qualitat de l’efluent abocat. 
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1. ANTECEDENTS 

 
El terme de Miravet, de 32,32 km2 d'extensió, està situat al sector meridional de la comarca, en 
la seva major part a la dreta de l'Ebre. Confronta amb els municipis de Benissanet (N), Ginestar 
(E), Rasquera (SE), Benifallet (SW), municipi aquest del Baix Ebre, i el Pinell del Brai (W), de la 
Terra Alta. 
 
El municipi s'emplaça al sector SW de  la depressió de  la cubeta de Móra, que és tancada pel 
congost de Miravet, on  s'inicia el pas de Barrufemes o  congost de Benifallet, per on  l'Ebre 
passa  congostat  entre  els  darrers  estreps  de  la  serra  de  Cardó,  a  l'esquerra,  i  els  darrers 
contraforts meridionals de les serres de Cavalls i de Pàndols, a la dreta del riu.  
 
Aigua amunt de  la vila, el terme comprèn part de  la depressió o plana al∙luvial de  l'Ebre, als 
indrets  anomenats  l'Illa  (o  l'Illa de Putxó),  a  l'esquerra del  curs,  al  límit  amb Ginestar,  i  les 
Illetes,  a  la  dreta,  en  l'interior  d'un meandre  proper  a  la  vila,  arran mateix  del  congost  de 
Miravet. Tot el sector NW del municipi és accidentat per contraforts de la serra de Cavalls. Així, 
el  límit  de  tramuntana  segueix  una  línia  d'altituds  propera  a  la  carena  d'aquesta  serra, 
travessada pels colls de Quatre Camins i de la Bassa Nova. Entre ambdós, el termenal segueix 
el  camí de  les Comes.  El  límit de ponent és  irregular  i  coincideix en part  amb el  camí dels 
Regalets  i passa pel tossal de  l'Àliga (383 m). Les Illes de  l'Ebre  i  les serres de Pàndols‐Cavalls 
són incloses al Pla d'Espais d'Interès Natural. 
 
El terme comprèn la vila de Miravet i la Raval dels Canterers, a més de masies disperses, com el 
Mas de l'Illa, a la partida de l'Illa de Putxó (al NE de la vila i del terme). 
 
L’eix de comunicació principal és  la carretera C‐12 (eix de  l’Ebre) que comunica amb Móra 
d’Ebre en sentit Nord  i amb Tortosa  i Amposta en sentit sud. Des de  la C‐12  i a  l’altura de 
Móra d’Ebre s’accedeix a  la N‐420  la qual comunica amb Reus  i Tarragona  i 3 quilòmetres 
més al  sud, per  la C‐12,  s’accedeix a  la C‐44 que comunica amb Vandellòs  i Hospitalet de 
l’Infant. 
 
Actualment el municipi tan sols disposa d’un tractament primari per als seus efluents d’aigües 
residuals que consisteix en una fossa sèptica. Per tal de complir el PSARU 2005 (Programa de 
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes)  sorgeix  la necessitat de dotar el municipi d’un nou 
sistema de depuració d’aigües residuals.  
 
Per a les característiques del municipi i del medi receptor es requereix un tractament adequat 
(no s’especifica tractament, es condiciona que les aigües abocades compleixin els objectius de 
qualitat del medi receptor). 
 
En el PSARU 2005 esmentat es  consideren diversos escenaris per  a  l’execució de millores  i 
noves  depuradores  a  Catalunya,  en  el  primer  escenari  es  contempla  l’execució  d’EDAR  i 
col∙lectors de Miravet amb una estimació de pressupost de 805.600 € (PEM). 
 
Pels motius  exposats  es  redacta  el  present  Projecte  constructiu  d’EDAR  i  col∙lectors  en  el 
municipi de Miravet (Ribera d’Ebre). 
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2. OBJECTE  

 
 
La  finalitat del present Projecte Constructiu, és  la determinació  i  justificació de  la  solució 
tècnica‐econòmica més  adient  pel  sanejament  de  les  aigües  residuals  del  nucli  urbà  de 
Miravet, definint la EDAR per aconseguir la depuració de les aigües residuals a tractar fins als 
límits  fixats per  la Legislació Ambiental de Catalunya per  tal de poder‐la abocar al medi o 
reutilitzar‐la per a reg agrícola. 
 
Els  valors  de  l’efluent  de  la  planta,  d’acord  amb  la  capacitat  del medi  receptor  seran  els 
següents: 
 
DBO5 25 mg/l 
 
DQO 125mg/l 
 
MES 35 mg/l 
 
 

3. DADES DE PARTIDA 
 

3.1. Informació Topogràfica 
 
Per a  la realització del present projecte s’ha treballat amb el plànol topogràfic de  la zona a 
escala 1:5.000 (Full 251‐142) de l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). 
 
3.2. Situació Actual 
 
El municipi  de Miravet  actualment  té  una  població  de  798  habitants  i  una  indústria  que 
produeix una aigua residual de característiques semblants a l’aigua residual urbana 
 
La major part de  les vivendes del nucli  tenen  resolta  la  recollida de  les aigües  residuals a 
través d’una xarxa de col∙lectors que circulen pels carrers. 
 
La  xarxa  és  unitària  en  gran  part  del  seu  traçat,  només  les  urbanitzacions  d’implantació 
recent disposen de xarxa separativa per a les aigües pluvials. 
 
3.3. Població Equivalent 
 
S’ha fet un estudi de la població tenint en compte la informació següent: 
 
La  població  actual  del  municipi  és  de  798  habitants  segons  l’Institut  d’Estadística  de 
Catalunya amb una estimació de població estacional (mesos d’estiu) de 406 habitants segons 
el PSARU 2002. 
La superfície  industrial que està connectada a la xarxa de sanejament és de 1 hectàrea que 
equival a 5 habitants equivalents industrials. 
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Per tant obtenim una població actual de 1209 habitants equivalents. 
 
en la última dècada el creixement anual de la població ha estat del 0,109% passant de 1196 
h.e.  als  1210  actuals.  Amb  aquesta  taxa  de  creixement  per  a  l’any  2040  s’espera  una 
població de 1250 habitants equivalents que corresponen a: 
 
població fixa       825   
població estacional    420 
h.e. industrials        5 
___________________________ 
Població equivalent            1250 
 
 

 
 
3.4. Cabals de Desguàs 
 
El  cabal  d’abastament  per  al  nucli  l’any  2000  va  ser  de  65.445 m3/any,  equival  a  179,3 
m3/dia, amb la població en l’any 2000 de 788 habitants i l’estacional per aquell any de 403, 
s’obté una població promig de 825 habitants, afegint els 5 habitants equivalents  industrials 
ens queden 827 habitants equivalents. 
 
A partir d’aquestes dades  s’obté el  consum diari estimat de 216,8  litres/habitant∙dia  i un 
cabal total diari de 271m3/dia. 
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On: 
QM   és el cabal punta diari. 
Qm   és el cabal mig diari del dia màxim de l’any (estacional+industrial per al 2040). 
P   és la població en milers d’habitants equivalents. 
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S’obté un coeficient punta horari de 3,74. 
 
El cabal punta horari és de 1013 m3/dia. 
 
3.5. Caracterització de l’Aigua Bruta 
 
En  la  següent  taula  es  recullen  els  paràmetres mitjos  de  contaminació  que  caracteritzen 
l’aigua bruta a tractar en  la depuradora. Els valors de  la Taula 1 són els que s’han pres pel 
disseny de la depuradora. 
 

Paràmetre  (mg/l) 

DBO5  277 

MES  454 

DQO  575 

Nitrogen total  75 

Nitrogen orgànic  31,6 

Amoníac lliure N‐NH4  35,4 

Fòsfor  14,8 

Sabons  12 

Olis i greixos  36 

              Taula 1: Característiques aigua a tractar 
 

 
3.6. Característiques a Obtenir 
 
Tant  la qualitat de  l’aigua tractada abocada a  la  llera pública, com  les característiques dels 
subproductes obtinguts del tractament de l’aigua compliran, com a mínim, amb  
 
els requisits establerts per la Directiva del Consell de les Comunitats Europees (91/271/CEE): 
 

 Concentració màxima de DBO5 a l’efluent a la sortida de la planta EDBO5=25 mg O2/l. 

 Concentració màxima de DQO a l’efluent a la sortida de la planta EDQO=125 mg O2/l. 

 Concentració màxima  de  sòlids  en  suspensió  a  l’efluent  a  la  sortida  de  la  planta 
EMES=35 mg O2/l. 

 
 

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 

 
Se’ns han plantejat diferents alternatives per a  la millora del sistema de sanejament de  la 
població de Miravet: 
 
 
Es plantegen les següents alternatives: 
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1. Sistema de col∙lectors fins a EDAR properes en explotació. 
2. Sistema de sanejament conjunt de poblacions properes. 
3. Sistema de sanejament individual per al municipi de Miravet. 
4. Solució zero: cap sistema de sanejament. 

 
1. Sistema de col∙lectors fins a EDAR properes en explotació. 
 
Per aquesta alternativa es consideren quatre opcions: 
 

 Pinell  de  Brai:  La  distància  en  línia  recta  és  de  7,2  quilòmetres  però  l’orografia 
complicada allarga considerablement aquesta longitud, el desnivell a salvar és de 160 
metres positius, fet que encareix la opció per la necessitat d’una estació de bombeig i 
els  seus  costos  d’operació.  La  població  del  Pinell  de  Brai  amb  1112  habitants  ja 
disposa de sistema de depuració i no pot assolir el cabal corresponent a Miravet. 

 

 Benissanet: La distància de col∙lectors és de 4,4 quilòmetres, el desnivell a salvar és 
de 10 metres positius, precisa una estació de bombament, però  les bombes són de 
poca potència. Aquest municipi envia el seu efluent fins a la depuradora del sistema 
Móra‐Benissanet, el col∙lector no està dimensionat per assumir l’increment de cabal 
de Miravet. 

 

 Sistema EDAR Móra‐Benissanet: La distància en  línia  recta és de 6,11 quilòmetres  i 
seguint  camins  de  domini  públic  7,15  quilòmetres,  el  desnivell  a  salvar  és  de  10 
metres positius, precisa una estació de bombament, però  les bombes  són de poca 
potència.  El  sistema  està  dimensionat  per  tractar  l’efluent  de  15.000  habitants 
equivalents, actualment  tracta  l’efluent de Móra d’Ebre, Móra  la Nova  i Benissanet 
aquestes tres poblacions ja comptabilitzen més de 14.000 habitants amb la població 
estacional, per tant no poden assumir el cabal corresponent a Miravet si es vol tenir 
un horitzó de disseny superior a 10 anys. 
 

 Ginestar:  la distància de col∙lectors és de 4 quilòmetres amb un desnivell positiu de 
10 metres, precisa estació de bombeig, però  les bombes  són de poca potència, és 
necessari  creuar  el  riu  Ebre mitjançant  un  sifó,  la  longitud  de  la  llera  és  de  230 
metres. Ginestar té una població de 965 habitants, la depuradora de què disposa està 
en funcionament des de fa dos anys i no està dimensionada per assumir l’increment 
de  cabal  corresponent  a Miravet.  Cal  afegir  que  Ginestar  disposa  d’un  centre  de 
tractament  de  fangs  de  depuradora,  la  distància  per  carretera  de Miravet  fins  al 
centre de tractament de fangs de Ginestar és de 15,5 quilòmetres. 
 

2.   Sistema de sanejament conjunt de poblacions properes 
 
Les poblacions  són  les mateixes que en  l’alternativa 1, com que  ja disposen  totes del  seu 
sistema de sanejament es desestima l’alternativa.  
 
3.   Sistema de sanejament individual per al municipi d’Albesa 
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És la solució més viable. 
 
4.   Solució zero: cap sistema de sanejament 
 
Es desestima ja que no es compleixen els objectius de qualitat. 

 
5. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 

 
3.1. Característiques del municipi 
 
Cal considerar l’efecte de l’estacionalitat ja que pot suposar una proporció gran respecte a la 
població fixa, s’estima la població estacional com el 50% de la fixa. 
 
La  indústria de  la zona genera unes aigües residuals amb contaminació de característiques 
semblants a la urbana, la proporció respecte el total d’habitants equivalents és petita. 
 
Tot i que dels plans generals es podria preveure un increment de població important en base 
a  la superfície urbanitzable es considera que aquestes expectatives són poc realistes  i s’ha 
utilitzat el creixement mitjà durant la última dècada per estimar la població de projecte. 
 
El municipi capta l’aigua d’abastament d’un pou pròxim al nucli, i en el municipi existeixen 6 
pous més per usos de regadiu. 
 
La superfície del terme municipal està formada per camps de conreu en un 90%  i per zona 
forestal en un 10%, la zona urbana és petita en relació al total. 
 
 
3.2. Sistema de sanejament 
 
Les  aigües  residuals  del municipi  de Miravet  són  recollides  per  una  xarxa  de  sanejament 
unitària  que  les  concentra  en  l’actual  punt  d’abocament,  aquesta  xarxa  funciona  per 
gravetat. Gran part de les pluvials de les teulades estan connectades a la xarxa, cal tenir en 
compte  les  puntes  de  cabal  per  la  descàrrega  de  pluvials  en  el  sistema  i  considerar  els 
coeficients de dilució adients. 

 
 

6. JUSTIFICACIÓ SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

En  el  sistema multicriteri  s’han  tingut  en  compte  els  següents  conceptes:  1)  la  superfície 
necessària  per  a  construir  el  sistema,  2)  la  simplicitat  de  la  construcció,  3)  costos 
d’explotació  i  manteniment,  4)  costos  de  construcció,  5)  rendiment  en  l’eliminació  de 
contaminats, 6) estabilitat en  la qualitat de  l’aigua efluent, 7)  impacte ambiental de  cada 
opció i 8) producció de fangs. 
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Abans d’aplicar el sistema multicriteri s’ha fet una preselecció d’alternatives de tractament 
en funció de la població a tractar i de la superfície requerida per a cada tipus de tractament. 
Després  s’ha passat  a  valorar  la matriu de  selecció d’alternatives de  tractament que  s’ha 
obtingut. La Taula 2 mostra aquesta matriu final de selecció d’alternatives de tractament. 

 

 
Llits de 
turba 

Filtre 
verd 

Llit de 
Macròfits 

Infiltració 
ràpida 

Llacuna 
aeròbia 

Llacuna 
facult. 

Llacuna 
anaer. 

Biològic 
airejació 
prol. 

Pes 

Superfície   10  1  8  7  8  7  9  10  50 

Construcció  9  10  10  9  8  8  8  5  30 
Explotació i 
manteniment  8  9  9  9  10  10  10  3  30 
Costos de 
construcció  4  4  4  9  7  7  8  2  10 
Costos 

d’explotació 
manteniment  8  9  9  9  10  9  10  8  10 

Rendiment  7  9  7  8  7  7  5  8  70 

Estabilitat  6  8  6  9  5  5  5  6  30 
Impacte 
ambiental  5  4  5  4  5  5  4  8  95 

Fangs  10  10  10  10  9  9  10  7  10 

Total  2375  2100  2345  2380  2315  2255  2150  2410  335 

Nota 
7.09  6.27  7.00  7.10  6.91  6.73  6.42  7.19 

 

Taula 2. Matriu final de selecció d’alternatives de tractament 
 
Es  determina  que  el  tractament més  apropiat  per  al  sistema  de  sanejament  del  nucli  de 
Miravet és un biològic amb airejació prolongada. 
 
S’exposen, de forma resumida, els principals avantatges que suposa l’adopció del tractament 
biològic (fangs activats d’airejació prolongada) per al projecte que ens ocupa: 
 

1. A  l’haver‐se de construir menys recintes  independents es genera un menor  impacte 
visual.  
 

2. S’obté  una  bona  qualitat  de  l’aigua.  Amb  el  correcte  dimensionament  es  poden 
eliminar nutrients, per  tant,  complir amb  la directiva europea que marca els  límits 
per a abocament a llera pública. 

 
3. És un tractament molt funcional que permet variar diferents paràmetres  i  incidir en 

el control del procés,  ja sigui per estalvi energètic, per millorar  la qualitat de  l’aigua 
tractada  o  bé  perquè  han  canviat  molt  les  condicions  de  l’entorn  o  la  càrrega 
contaminant  de  l’aigua  bruta.  Per  tant,  permet  adaptar‐se  d’una  forma  fàcil  a  les 
necessitats de cada moment en favor de la major eficàcia del procés. 
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4. L’explotació del procés és senzilla. Cal ajustar bé els paràmetres a la posta en marxa 
per poder gestionar còmodament el procés posteriorment. 
 

5. L’airejació prolongada amb temps cel∙lulars alts produeix una gran mineralització dels 
fangs reduint així el seu volum i costos de gestió. 

 
 

7. EMPLAÇAMENT 
 

Una vegada obtingut el millor sistema de sanejament, s’ha fet un estudi de tipus econòmic i 
multicriteri per tal de valorar quina de les alternatives d’emplaçament al nucli de Miravet és 
l’adequada. 
 
Alternatives: 
 

1. Encreuament camí d’Aubals del mig i Barranc de les Eixugueres 
2. Camí dels Aubals al costat de l’hort de Sant Sebastià 
3. Partida d’Aubals entre caseta de Viverista i caseta d’Ernesto 

 
 

Concepte  Pes relatiu,  
indicador 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Impacte ambiental  15  8  6  5 
Impacte estètic, visual i acústic  10  7  8  8 

Condicionants geotècnics  5  7  7  7 
Condicionants de relleu  5  8  8  9 
Condicionants hidrològics  5  6  7  7 
Condicionants hidràulics  5  8  7  6 

Accessibilitat  18  8  7  7 
Costos de construcció  25  7  6  5 
Costos de manteniment  30  7  6  5 
Disponibilitat de terreny  25  7  7  7 

Afectació a l’entorn socioeco.  10  8  7  6 
Acceptació per la població  12  6  7  7 
Compatibilitat usos del sòl  10  6  6  6 
Reutilització de l’aigua  25  9  9  9 

Total Pesos 
= 200

1476  1385  1305 

    7,38  6,92  6,53 

Taula 3. Matriu final de selecció d’emplaçament de la EDAR 
 
 
A  partir  de  les  estimacions  de  costos  fetes,  es  conclou  que  el  cost  de  manteniment  i 
explotació és més gran per les alternatives 2 i 3 que per l’alternativa 1. Aquesta alternativa  
consisteix en projectar una EDAR pel nucli de Miravet a l’encreuament del camí d’Aubals del 
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mig  i amb el Barranc de  les Eixugueres. Aquesta EDAR està formada per un pretractament, 
tractament biològic amb fangs activats (airejació prolongada). L’objectiu principal d’aquests 
tractaments és depurar les aigües i obtenir una qualitat suficient per abocar‐les al medi. 
 
6.2. Característiques del Terreny 
 
Geològicament  ens  trobem  situats  a  la denominada Depressió de  l´Ebre, molt  a prop del 
contacte  amb  la  Serralada Prelitoral Catalana  i  formada bàsicament per materials margo‐
arenosos del terciari. 

Les serres que  formen  la vora de  la Depressió, estan constituïdes per materials mesozoics 
principalment, encara que hi ha sectors on  aflora el paleozoic, mentre que el rebliment està 
format per materials d’edat terciària i quaternària.  

Aquests materials terciaris detrítics de fàcies continental, en conjunt cabussen suaument cap 
al centre d’aquesta conca. Damunt d’aquests, s’han desenvolupat un  important sistema de 
terrasses genèricament associades a  les accions fluvials del riu Ebre  i els seus afluents, així  
com un intens modelat dels vessants. 

Es poden diferenciar dos nivells de terrasses, la més antiga es troba a 120 m. per sobre del 
nivell  del mar.  Té molt  poca  extensió  i  sol  estar molt  degradada  per  l’erosió.  La  formen 
graves homogènies, molt rodades i quasi sense cimentar. 

La  següent  terrassa  és  la  que  vorejant  el  riu,  correspon  a  la  llera  subactual.  Presenta 
nombrosos canvis de  fàcies dins d’una  litologia prou constant, constituïda per graves amb 
intercalacions  arenoses,  que  poden  estar  cobertes  per  llims  argilosos.  Els  còdols  són 
heteromètrics i estan molt poc cimentats. 

La parcel∙la de  l’EDAR té una orografia plana amb una pendent aproximadament del 4% en 
direcció  perpendicular  al  barranc  de  les  Eixugueres,  aquest  pendent  suau  permet  una 
regularització del terreny amb un volum de moviment de terres petit, aproximadament de 
200m3 de desmunt i 200m3 de terraplenat. 

 
 

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La duració prevista de les obres és de 4 mesos, el número de treballadors serà de 8 repartits 
en dos grups, l’obra s’inicia amb l’acta de replanteig a partir de la qual es compta el temps. 
 
Es  comença  efectuant  una  esbrossada  del  terrreny  per  enretirar  la  capa  de  sòl  vegetal  i 
vegetació, s’adecua el camí d’accés amb una regularització de la superfície i dotant‐la d’una 
capa  de  tot‐ú  de  20  centímetres  compactada  al  98%  del  PM  per  permetre  el  pas  de 
maquinària pesada per al moviment de terres. 
 
S’anivella  la  parcel∙la  de  la  EDAR  per  aconseguir  una  rasant  amb  una  pendent  de  l’1% 
ortogonal a l’eix del barranc per tal de facil∙litar el drenatge de les pluvials, el moviment de 
terres  es  fa  perque  el  balanç  sigui  nul  i  no  s’hagi  d’aportar  material,  aproximadament 
s’excaven 200m3 de la zona més alta per terraplenar a la zona més deprimida.  
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Simultàniament a l’excavació de la parcel∙la de la EDAR el segon grup comença a realitzar la 
rasa de  la  impulsió, es coloca el  tub de PEAD  recobert de  sorra de pedra calcària amb 20 
centímetres sobre  la clau del  tub com a mínim. La  resta de rasa es reomple amb material 
procedent  de  l’excavació  amb  una  compactació  del  95%  del  PM.  Les  terres  sobrants  es 
porten a abocador. 
 
El primer grup un cop acaba el moviment de terres i mentre el segon grup es dedica al traçat 
de la ipulsió, comença a efectuar les rases per a les conduccions a la parcel∙la de la EDAR i la 
col∙locació dels  tubs  i  col∙lectors  així  com  les excavacions per als processos. Tot  seguit es 
preparen  els  encofrats  i  armadures  i  es  formigonen  tots  els  elements  estructurals  dels 
processos. El segon grup que acaba les tasques en el traçat de la ipulsió es dedica a muntar 
les  instal∙lacions electromecàniques en els processos de  la EDAR. El primer grup  continua 
treballant en obra civil construïnt el col∙lector i bec de sortida a la llera mirant d’aconseguir 
la màxima integració amb escollera natural. 
 
El segon grup un cop acaba les instal∙lacions electromecàniques de la EDAR inicia les tasques 
per a la construcció de l’estació de bombament, excavació de la base, encofrat, formigonat, 
per  tot  seguit  instal∙lar  les  bombes  i  els  quadres  de  control  i  la  connexió  a  la  canonada 
d’impulsió. 
 
El primer grup mentrestant es dedica a l’edificació de la parcel∙la de la EDAR. 
 
A partir d’aqui  ja només és necessari el treball d’un grup, aquest acaba d’instal∙lar  la resta 
d’elements electromecànics, especialment els que van ubicats a l’edifici de deshidratació. 
 
S’instal∙la  la  tanca  perimetral, metàlica  que  deixa  passar  l’aire,  i  un  arbrat  perimetral  de 
coníferes que no precisen rec per millorar  l’impacte visual. Es conecten els embornals a  la 
xarxa de pluvials deixant‐los a la cota prevista de pavimentació. 
 
Es completen tots els aspectes d’urbanització, s’asfalta la superfície vial amb una capa de 4 
cm més una capa rodadura de 6 cm de mescla bituminosa. 
 
Es pavimenta  la zona dels processos amb formigó en massa HM‐25  i s’habilita un paviment 
de panot a les zones de pas de vianants com el contorn de l’edificació o un lateral del reactor 
biològic i decantador.  
 
Les últimes dos setmanes es dediquen a  jardineria  i acabats  i s’aplica un doble tractament 
superficial al camí d’accés un cop ja no ha de passar més maquinària pesada pel moviment 
de terres. 
 
Durant tota la obra s’aplica el pla de seguretat i salut. 
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9. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

 
9.1. Expropiacions i servituds 
 

Per a  la  implantació de  l’EDAR així com per a  l’efectuació dels  treballs necessaris per a  la 
construcció del col∙lector s’han determinat una sèrie d‘expropiacions i de servituds.  

D’acord  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  de  l’ACA  per  a  la  Redacció  de  Projectes 
Constructius  de  Col∙lectors  en  alta,  punt  2.2.1.,  apartat  Expropiacions  i  Serveis  Afectats, 
s’estableixen els diferents tipus d’afecció a bens: 

1. Expropiació  
2. Servitud de pas 
3. Ocupació temporal 

 

A  l’annex  corresponent  (Annex  núm.  15.  Expropiacions  i  serveis  afectats)  es  detallen  les 
característiques  de  les  diferents  afeccions  a  béns  així  com  les  compensacions  als  seus 
propietaris  i  les  fitxes cadastrals on  s’especifiquen  les  superfícies dels polígons  i parcel∙les 
afectades.  
 
Valoració: 
 
El cost de compensació per servituds i expropiacions ascendeix, IVA no inclòs, a la quantitat 
de  SIS MIL SEIXANTA‐QUATRE EUROS amb NORANTA‐TRES CÈNTIMS (5.094,94 €). 

 
9.2. Serveis afectats 
 
Es  consideren  serveis  afectats  tots  aquells  que  pateixen  alguna  interferència  durant  el 
transcurs de l’execució de les obres. 
 
A  l’annex  corresponent  (Annex  núm.  15.  Expropiacions  i  serveis  afectats)  es  detallen  les 
companyies  i organismes  afectats,  tanmateix  se’n  faciliten  les  seves adreces  i  telèfons de 
contacte. 
 
Valoració: 
El cost de restitució dels serveis afectats ascendeix, IVA no inclòs, a la quantitat de  MIL SIS‐
CENTS EUROS (1.600‐ €). 

 
10. AFECCIÓ A LLERA PÚBLICA, PEIN I INUNDABILITAT 

 
Afeccions  a  PEIN.    No  hi  ha  afeccions  a  cap  espai  que  pertanyi  al  PEIN,  ni  quant  a 
l’emplaçament previst de l’EDAR ni de recorregut de la impulsió. 
 
Afeccions  a  la  llera  pública.  L’abocament  de  l’EDAR  té  previst  realitzar‐se  a  la  llera  del 
barranc  de  les  Eixugueres mitjançant  un  bec  de  formigó  prefabricat  i  escullera  de  pedra 
calcària per integrar al màxim el col∙lector en l’entorn. 
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A  l’annex  corresponent  (Annex  núm.  6.  Avaluació  Impacte  Ambiental)  es  detallen  les 
característiques  de  la  obra  així  com  els  efectes  que  pugui  produir  sobre  l’entorn; 
ecosistemes, població, impacte paisatgístic… 
 
Inundabilitat: 

 
Per avaluar les condicions d’inundabilitat a les que s’exposa l’EDAR s’han realitzat els estudis 
corresponents del barranc de  les Eixugueres  i s’ha cercat  la  informació relativa a  les cotes 
assolides  per  crescudes  del  riu  Ebre,  totes  aquestes  consideracions  es  detallen  a  l’annex 
corresponent (Annex núm. 7. Estudi d’inundabilitat).  

 
11. REVISIÓ DE PREUS 

 
En  tractar‐se d’una obra amb  termini  igual o  inferior a 12 mesos no és prevista  revisió de 
preus. 
 
No  obstant,  i  en  previsió  d’un  possible  allargament  de  les  obres,  per  a  determinar  el 
coeficient teòric de revisió de preus de les obres de construcció de l'estació depuradora i els 
col∙lectors per al moment d'execució s'emprarà la fórmula 1 relativa a obres de sanejament i 
estacions depuradores: 
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On: 
Kt = Coeficient teòric de revisió del moment d'execució t. 
H0 = Índex del cost de la mà d'obra en la data de la licitació. 
Ht = Índex del cost de la mà d'obra del moment d'execució t. 
E0 = Índex del cost de l'energia en la data de licitació. 
Et = Índex del cost de l'energia del moment d'execució t. 
C0 = Índex del cost del ciment en la data de licitació. 
Ct = Índex del cost del ciment del moment d'execució t. 
S0 = Índex del cost de materials siderúrgics a la data de la licitació. 
St = Índex del cost de materials siderúrgics del moment d'execució t. 

 
12. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

 
Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un 
termini total d’execució de 4 mesos, comptats a partir de la seva adjudicació.  
 
El període de garantia, per a les obres del present projecte és d’un any un cop lliurada l’obra. 
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13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 
El  present  projecte  es  refereix  a  una  obra  completa  susceptible  d’ésser  lliurada  al  Servei 
Públic un cop acabada, reunint els requisits de  la Llei de Contractes de  les Administracions 
Públiques (Decret 13/1995 de 18 maig), modificat per  la Llei 53/1999 de 28 de desembre  i 
harmonitzada pel Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

 
14. NORMATIVA 

 
Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions següents: 
 
 
- Plec  de  Prescripcions  Tècniques Generals  per  canonades  d’abastament  d’aigua, Ordre 

del Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme de 28 de juliol de 1974. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques General per canonades de sanejament de poblacions del 

MOPU 
 
- Instrucció relativa a  les accions a considerar als projectes de ponts de carreteres, Ordre 

Ministerial de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. número 93 de 18‐4‐72). 
 
- Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  de  Recepció  de  ciments  RC/08,  Decret 

956/2008, de 6 de juny. 
 
- Llei d’aigües de 2 d’agost de 1985. 
 
- Norma MV‐201/1972 sobre murs resistents de fàbrica de totxana. 
 
- Codi de circulació vigent. 
 
- Plec d’assaig tipus per al control de qualitat d’obra civil. (D.O.G.C. número 493 de 12‐12‐

94). 
 
- Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat, Decret 

3854/1970 de 31 de desembre. 
 
- Plec  de  Clàusules  Administratives  i  Econòmiques  Particulars  que  s’estableixen  per  la 

contractació d’aquestes obres. 
 
- Plec General de Condicions per la recepció de conglomerats hidràulics, Ordre Ministerial 

de 9 d’abril de 1968. 
 
- Plec  General  de  Condicions  per  la  recepció  de  guixos  i  escaioles,  a  les  obres  de 

construcció, Decret de la Presidència del Govern de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 
de 2‐2‐72). 
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- Instrucció EHE‐08 pel projecte  i  l’execució d’obres de  formigó estructural, Reial Decret 

1247/2008 de 18 de juliol. 
 
- Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat, Ordre de Presidència 

del Govern de 5 de maig de 1972 (B.O.E. núm. 113 de 11‐5‐72). 
 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori, Ordres Ministerials de 5 de  juny de 

1967 i 11 de maig de 1971.  
 
- Normes  UNE  nomenades  en  els  documents  contractuals  i  ,  complementàriament,  la 

resta de normes UNE”. 
 
- Normes NLT del  Laboratori de Transport  i Mecànica del  Sòl  José  Luis Escario. Normes 

DIN,  ASTN  i  normes  vigents  en  altres  països,  sempre  que  estén  enumerades  en  un 
document contractual. 

 
- Reglament  Electrotècnic per  a Baixa  Tensió, Decret 2413/1973 de 20 de  setembre de 

1973). 
 
- Instruccions  Complementàries  al  Reglament  Electrotècnic  per  a  Baixa  Tensió  i  Fulls 

d’interpretació, publicats pel Ministeri d’Indústria. 
 
- Reglament  de  Verificacions  Elèctriques  i  Regularitat  al  Subministrament  d’Energia, 

Decret de 12 de maig de 1954.  
 
- Reglament Tècnic de  Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de 

novembre de 1968. 
 
- Reglament  sobre  instal∙lacions  i  funcionament  de  Centrals  Elèctriques  i  Estacions  de 

Transformació, Reial Decret 3275/1982. 
 
- Reglament de 29 d’octubre de 1920 de Policia i conservació de carreteres. 
 
- Clàusules de revisió de preus, Decret 2/1964 de 4 de febrer  i 461/1971 de 11 de març, 

quan així s’estableixi. 
 
- Convalidació  de  tasses  dels  laboratoris  del Ministeri  d’Obres  Públiques,  Decret  de  la 

Presidència del Govern 136/1960 de 4 de febrer de 1960. 
 
- Condicions  preceptives  a  les  obres  d’abastament  d’aigües,  Decret  de  17  de maig  de 

1940. 
 
- N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
- Normes sismorresistents P.D.S‐1. 
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- I.T.M. Instrucció per al càlcul de trams metàl∙lics i previsions dels efectes dinàmics de les 

sobrecarregues als de formigó armat. 
 
- R.E.O. Reglament d’aparells elevadors per obres, Ordre del Ministeri d’Indústria de 23 de 

maig de 1977. 
 
- N.E.I.F.  Normes  d’assaig  del  Laboratori  de  Transport  i  Mecànica  del  Sòl  del  Centre 

d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques. 
 
- M.E.L.C. Mètodes d’Assaig del Laboratori Central d’assaig materials. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de Poblacions, 

B.O.E. de 23 de setembre de 1986. 
 
- Disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  en  les  obres  de  construcció,  segons  Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, publicat en el B.O.E. 256 del 25 d’octubre de 1997. 
 
- Decret  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la 

construcció. 
 
- Reial Decret 555/86 de 21 de febrer de 1986 de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
- Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl, Jose Luis Escario. Normes DIN, 

ASTN i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document 
contractual. 

 
- Normes de pintura de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial, Esteva Terrades. 
 
- Les recomanacions d’U.N.E.S.A. 
 
- Norma M.V. 102‐1965  (Decret 4433/1954)  i norma M.V. 104‐1966  (Decret 1851/1967) 

sobre  construccions  metàl∙liques  i  disposicions  successives  sobre  reblons  i  cargols 
(Normes M.V. 105, 106 i 107). 

 
- Instrucció  pel  projecte  i  execució  d’obres  de  formigó  pretesat  EP‐77.  Reial  Decret 

1408/1977. 
 
- Norma MV‐201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 
 
- N.T.E. Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
- Decret  3354/1967  de  28  de  desembre  de  1967,  en  tot  el  relacionat  amb  projectes  i 

estudis. 
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- Llei 20/1991 de 25 de novembre de 1991 de Promoció de  l’Accessibilitat  i de Supressió 

de Barreres Arquitectòniques. 
 
- ISO  2531.  Tubs,  unions  i  peces  accessòries  en  fosa  dúctil  per  a  canalitzacions  amb 

pressió. 
 
- ISO 8180. Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
 
- ISO 6600. Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
 
- ISO 4633. Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
- ISO 1083. Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 
 
- ISO 7259. Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per 

a instal∙lacions enterrades. 
 
- ISO 5752. Aparells de valvuleria metàl∙lica utilitzats en canonades amb brides. 
 
- ISO 7005‐2. Brides en fosa. Característiques i dimensions. 
 
- ISO 5210. Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria.  
 
- ISO 5210. Connexió dels accionadors ¼ de volta als aparells de valvuleria. 
 
- ISO 5208. Assaigs de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Serà també aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data de contractació. 
 
Instruccions i normatives de carreteres: 
 
- Normativa Instruccions de Construcció. Conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats. 

Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  Obres  de  Carreteres  i  Ponts  (PG‐3). 
Ministeri de Foment. 

 
- Normativa Instruccions de Construccions. Senyalització vertical. Instrucció de carreteres 

Norma 8.1‐1C. Ministeri de Foment. 
 
- Normativa Instruccions de Construcció. Elements de senyalització, abalisament i defensa 

de  les  carreteres. Plec de Prescripcions  Tècniques Generals per Obres de Carreteres  i 
Ponts (PG‐3). Ministeri de Foment. 

 
- Normativa  Instruccions de Construcció. Manual per al projecte  i execució d’estructures 

de sol reforçat. Ministeri de Foment. 
 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ÍNDEX 

 
- Catàlegs de deterioro en firmes. 
 
 
CONDICIONS REGLAMENTÀRIES. 
 
Prescripcions tècniques. 
 
El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 d’aquest projecte 
s’estructura de  la  següent manera: primer apareixen  les  condicions que han de  reunir els 
materials,  dispositius  i  instal∙lacions  que  s’han  d’emprar,  així  com  les  característiques  de 
cadascun, seguint a cada cas les normes i instruccions oficials vigents per cadascun. En segon  
lloc, s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les obres si és vàlid de les partides i 
unitats necessàries per a la seva completa i exhaustiva definició. També queda especificada 
la  forma  d’abonament  de  les  obres  accessòries  i  de  les  partides  alçades  en  cas  que  n’hi 
haguessin. 
 
Preus. 
 
L’estudi  de  tots  els  preus  que  consten  en  els  quadres  corresponents,  es  detalla  en  la 
justificació de preus (Annex 18). En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 
 
Mà d’obra: 
 
S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a 
la  zona,  i els diversos  jornals  segons  les  categories dels operaris,  incrementats  segons els 
conceptes  estimats  a  la  legislació  vigent.  D’aquesta manera  s’han  obtingut  les  despeses 
totals per jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories dels operaris, sobre la 
qual s’ha aplicat un augment de l’1,5% en concepte de despeses auxiliars. 
 
Maquinària: 
 
Respecte  a  la maquinària  a  emprar  a  les  diferents  unitats  d’obra,  se’n  determina  el  cost 
horari a partir del preu d’adquisició deduint d’aquest  la repercussió de  l’amortització de  la 
màquina,  així  com  les  despeses  de  conservació  i  assegurances.  En  cada  cas  han  estat 
calculades  les despeses horàries, combustibles,  lubricants  i personal conductor o mecànic. 
Finalment, s’han tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses  i que 
serveixen  per  suplir  qualsevol  imprevist. Amb  aquestes  dades  s’han  obtingut  les  depeses 
horàries de cadascuna de les màquines. 
 
Preu dels materials a preu d’obra: 
 
Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem  i  incrementant‐lo amb 
els  import de  transport, càrrega  i descàrrega  i pèrdua de material o  trencament durant  la 
manipulació  dels materials.  Finalment  s’ha  arribat  a  determinar  el  preu  de  les  diferents 
unitats d’obra que  figuren en els estats d’amidaments,  tenint en compte, d’una banda, el 
rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent 
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als mitjans auxiliars  i diversos necessaris per a  l’execució de cada unitat d’obra. Amb  tots 
aquests  conceptes  s’ha  obtingut  el  cost  directe,  en  el  qual  s’aplica  pel  concepte  de  cost 
indirecte, un augment arrodonit del 4% del cost directe corresponent. La suma d’aquests dos 
conceptes de cost directe  i  indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada 
unitat d’obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 
 

 
15. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

 
DOCUMENT NÚM.1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

 
MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS 
2. OBJECTE 
3. DADES DE PARTIDA 
4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
5. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 
6. JUSTIFICACIÓ SOLUCIÓ ADOPTADA 
7. EMPLAÇAMENT 
8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
9. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
10. AFECCIÓ A LLERA PÚBLICA, PEIN I INUNDABILITAT 
11. REVISIÓ DE PREUS 
12. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
14. NORMATIVA 
15. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 
16. PRESSUPOST 
17. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
18. CONCLUSIONS 

 
 
ANNEXOS 
 

ANNEX 1.   RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
ANNEX 2.   CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
ANNEX 3.   GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
ANNEX 4.   ESTUDI DEMOGRÀFIC DE CABALS I CONTAMINACIÓ 
ANNEX 5.   ESTUDI D’ALTERNATIVES 
ANNEX 6.   DOCUMENT AMBIENTAL 
ANNEX 7.   REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
ANNEX 8.   ESTUDI D’INUNDABILITAT 
ANNEX 9.   PARÀMETRES DE DISSENY 
ANNEX 10. DIMENSIONAMENT DE L’EDAR 
ANNEX 11. CÀLCULS ESTRUCTURALS I MECÀNICS 
ANNEX 12. CÀLCULS HIDRÀULICS 
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ANNEX 13. PLA D’OBRA 
ANNEX 14. GESTIÓ DE RESIDUS 
ANNEX 15. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
ANNEX 16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 17. ESTUDI D’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT 
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
ANNEX 19. CONTROL DE QUALITAT 

 
DOCUMENT NÚM.2. PLÀNOLS 
  

1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 1/400.000 1/15.000 
2 TOPOGRAFIA ACTUAL EMPLAÇAMENT EB. 1/200 
3 TOPOGRAFIA ACTUAL EMPLAÇAMENT EDAR. 1/200 
4 PLANTA GENERAL SISTEMA PROJECTAT. 1/4.000 
5 EDAR. DIAGRAMA DEL PROCÉS. S/E 
6 EDAR. LÍNIA PIEZOMÈTRICA. 1/125 
7 PLANTA DE REPLANTEIG EB. 1/200 
8 PLANTA DE REPLANTEIG EDAR. 1/200 
9 EB I DETALLS IMPULSIÓ. S/E 
10 IMPULSIÓ. ALÇAT. EH: 1/6.000 EV: 1/2.000 
11 IMPULSIÓ. TRAÇAT EN PLANTA. 1/1.000 
12 EDAR. PLANTA GENERAL. 1/200 
13 PRETRACTAMENT. DESBAST. 1/40 
14 PRETRACTAMENT. DESARENAT. 1/40 
15 REACTOR BIOLÒGIC. 1/100 
16 DECANTADOR SECUNDARI. 1/100 
17 LÍNIA DE FANGS. ESPESSIDOR I DESHIDRATACIÓ. 1/40 
18 LÍNIA DE FANGS. TOLVA POLIELECTROLIT. 1/20 
19 EDAR. PLANTA GENERAL. URBANITZACIÓ. 1/200 
20 ENLLUMENAT. DETALLS. 1/100 
21 EDIFICACIÓ. 1/100 

 
DOCUMENT NÚM.3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 
DOCUMENT NÚM.4 . PRESSUPOST 
 

1. AMIDAMENTS 
2. QUADRE DE PREUS  

2.1. QUADRE DE PREUS 1 
2.2. QUADRE DE PREUS 2 

3. PRESSUPOST PARCIAL 
4. PRESSUPOST GENERAL 

 
16. PRESSUPOST 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL    624.376,85 €

 DESPESES GENERALS (13%) 
 

  81.168,99 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 
 

  37.462,61 €

Suma DG i BI 
 

  118.631,60 €

IVA (18%) 
 

  133.741,52 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE    876.749,97 €

 
El  pressupost  d’execució  material    és  de  SIS‐CENTS  VINT‐I‐QUATRE  MIL  TRES‐CENTS 
SETANTA‐SIS EUROS AMB VUITANTA‐CINC CÈNTIMS. 
 
El pressupost per contracte és de VUIT‐CENTS SETANTA‐SIS MIL SET‐CENTS QUARANTA‐NOU 
EUROS AMB NORANTA‐SET CÈNTIMS. 

 
17. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Aquest pressupost per a Coneixement de l’Administració, inclou el Pressupost  d’Execució per 
Contracta 18 % d’IVA inclòs i la valoració dels costos d’expropiació i de servitud dels terrenys 
necessaris per la realització de les obres projectades i serveis afectats; 

El pressupost per  a  coneixement de  l’administració és de VUIT‐CENTS VUITANTA‐TRES MIL 
QUATRE‐CENTES QUARANTA‐QUATRE EUROS AMB NORANTA‐UN CÈNTIMS (883.444,91 €). 

 
18. CONCLUSIONS 

 
Amb  tot el que  fins ara s’ha exposat  i els documents que acompanyen aquest Projecte es 
considera que aquest està suficientment detallat, per a que serveixi de base a  l’expedient 
administratiu corresponent  i a  la posterior  licitació  i efectiva construcció de  les obres a  les 
quals s’ha fet referència. 
 
Barcelona, juliol de 2011 
L’autor del  projecte, 
 
 
 
 
 
 
Albert Argilaga Claramunt 



. 
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1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA EDAR 
 
Les característiques principals de l’aigua a tractar a la EDAR projectada són les següents: 
 

  UNITAT  DISSENY 
Població equivalent  Hab.  1.250 
Volum mig diari  m3/dia  271 
Cabal mig horari Qm.  m3/hora  11,29 
Cabal punta  m3/hora  42,23 
Kg DBO5/dia  Kg/dia  75,1 
Kg M.E.S./dia  Kg/dia  123 
DBO5 mitjana  mg/l  277 
M.E.S. mitjana  mg/l  454 
NTK mitjana  mg/l  75 

Taula 1.1:  Característiques aigua a tractar. 
 

 
A  continuació  es  fa  un  resum  de  la  línia  de  tractament,  expressant  les  principals 
característiques  de  cadascun  dels  elements  que  intervenen  en  el  procés  de  depuració 
projectat. 
 
1.1. Línia d’Aigua 
 
1.1.1. Impulsió 
 
Tres bombes, dos per al cabal punta en funcionament alternat  i una per al cabal de dilució 
(3xQpunta) 
 
1.1.2. Tractament primari 
 
Desbast de fins 
 

- Tipus canal principal: secció rectangular 
- Unitats: 1 ut. 
- Ample de canal principal: 0,5 m 
- Alçada de canal principal: 0,7 m 
- Reixa automàtica autonetejant de 3,0 mm de llum de pas 
- Tipus canal by‐pass del canal principal (canal auxiliar): secció rectangular 
- Unitats: 1 ut. 
- Ample de canal de by‐pass del canal principal: 0,5 m 
- Alçada de canal de by‐pass del canal principal: 0,7 m 
- Reixa manual de desbast al canal de by‐pass del canal principal amb 20 mm de llum 

de pas. 
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Dessorrador‐Desgreixador: 
 

- Tipus: secció rectangular 
- Unitats: 2 ut 
- Ample de canal: 0,50 m 
- Alçada útil: 0,5 m 
- Alçada total: 0,7 m 
- Gruix dels murs: 0,30 m 
- Volum total: 2 m3 

 
 
1.1.3. Tractament biològic 
 
Reactor biològic 
 

- Nombre de reactors: 1 ut 
- Tipus: rectangulars de fluxe en pistó. 
- Costat: 10,50 x 8,40 m 
- Alçada útil: 3,3 m 
- Alçada total: 3,9 m 
- Gruix dels murs: 0,30 m 
- Volum total: 267,96 m3 

 
Airejació 
 

- Tipus: graella de difusors de membrana. 
- Cabal mitjà turbina: 938,6 m3/h 
- Potencia turbines: 25 C.V. 

 
Decantació secundària 
 

- Tipus: rectangular 
- Unitats: 1 dipòsit.  
- Base interior rectangular: 13,5 x 4 m  
- Pendent: 5% 
- Alçada màxima: 3,60 m 
- Alçada mínima: 2,93 m 
- Volum total: 176,18m3 

 
 
1.1.5. Línia de fangs 
 
Espessidor de fangs 
 

- Tipus: circular 
- Unitats: 1 ut 
- Diàmetre: 3,60 m 
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- Calat en vertical abocador: 3,00 m 
- Volum útil: 36,64 m3 

 
Provisió d’espai per futura reutilització 
 
Es deixa un espai per als tractaments necessaris perquè l’aigua sigui apta per a reutilització 
per reg agrícola: 
 

- Floculació i coagulació: 1 m2 
- Decantació: 27 m2 
- Filtració:  14 m2 
- Desinfecció: 5 m2 
- Tanc laminació: 36 m2 
- Edificacions: 9 m2 
- Vials i jardineria (65% total): 170m2 
- Espai entre tanca perimetral: 20 m2 

 
Total: 282 m2 
 
2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL BOMBAMENT 
 
Les actuacions principals són les següents: estació de bombament amb 1,85 metres d’altura 
útil, dos bombes en funcionament alternat per al cabal punta diari i una bomba per al cabal 
de dilució. 
 
A continuació es resumeixen les característiques principals: 
 
2.1. Bombament 
 
La  Taula  1.3 mostra  les  característiques  principals  del  bombament  que  impulsarà  l’aigua 
procedent del punt de concentració fins a la capçalera de la EDAR de Miravet.  
 
 

Núm. de bombes  2+1 
Tipus de bombes  Submergides 
Alçada manomètrica disseny  21,89m 
Alçada manomètrica dilució  37,53 m 
Cabal impulsat disseny  42,2 m3/h  
Cabal impulsat dilució  126,6 m3/h  
Potència bombes disseny  6 Kw 
Potència bomba dilució  22 Kw 
Variador de freqüència  1 
Sobreeixidor  Si 

Taula 1.3: Característiques del bombament. 
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3. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA EDAR 
 
El camí projectat permet accedir a  la EDAR de Miravet a través de  la carretera del Pinell T‐
324. Les característiques principals del camí d’accés a la EDAR són les següents: 

 

Inici  Carretera del Pinell (T‐324) 
Final  EDAR 
Longitud  134,22 metres 
Pendent mitjà  5,00% 
Amplada plataforma  2,2metres 

Secció estructural del ferm: 
Doble tractament superficial 

20 cm de tot‐ú artificial 

Taula 1.5: Característiques del camí d’accés a la EDAR. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Donada  la  naturalesa  acadèmica  del  projecte  no  s’ha  pogut  realitzar  un  aixecament 
topogràfic  de  la  zona,  la  cartografia  emprada  en  el  projecte  han  estat  els  fulls  1:5000 
disponibles de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, les bases s’han referenciat en coordenades 
UTM. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES DADES EMPRADES 
 
Les  dades  topogràfiques  emprades  per  a  la  realització  d’aquest  projecte  han  estat  les 
facilitades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  
 
Les  coordenades X,Y de  les bases  són una projecció UTM  (Universal Tranversal Mercator) 
referenciada  al  fus  31N  del  ED50  (European Datum  1950),  en  l’apartat  següent  hi  ha  les 
coordenades de les diferents bases. 
 
 
3. COORDENADES DE LES BASES DE REPLANTEIG 
 
Les coordenades UTM de les diferents bases de replanteig són: 
 
Base                       Coordenada X         Coordenada Y          
 
EDAR 
  1  298389,58                4547088,47                    
  2  298443,50                 4547060,72                    
  3  298376,32                4547065,23                    
  4  298428,04                4547031,13                    
  5  298382,22                4547065,42                    
  6  298402,01                4547080,56                    
  7  298387,99                 4547077,19                    
  8  298402,01                 4547080,56                    
  9  298404,03                4547074,44                    
  10  298421,59                4547070,97                    
  11  298404,79                4547057,00                    
EB 
  9  298155,00                4545811,98                    
  10  298157,34                4545812,07                    
  11  298155,47                4545811,02                    
   
 
La topografia emprada en el present projecte està grafiada en els plànols núm. 7 i 8 del 
Document núm.2. 

 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 

1. Antecedents i objectius. 
 

2. Treballs realitzats. 
 

2.1. Observacions. 

2.2. Estudi geològic de camp i antecedents. 

2.3. Treball de camp. 

   

3. El marc geològic. 
 

3.1. Característiques del subsòl. 

3.2. Litologia i característiques geotècniques.  

 

 

Apèndix 1.  Reportatge fotogràfic. 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS. 
 

La naturalesa acadèmica del projecte  impossibilita  l’execució d’un estudi geotècnic amb els 
seus pertinents sondejos i assajos.  
 
S’ha optat per obtenir la major informació possible dels mapes publicats pel departament de 
Medi Ambient i Habitatge accessibles amb el lector de mapes MiraMón desenvolupat per la 
Universitat  Autònoma  de  Barcelona  i  de  l’Institut  Cartogràfic  de  Catalunya.  D’aquesta 
cartografia s’extreu  la  informació  litològica que combinada amb  les observacions del sòl  in 
situ  ens  permetrà  estimar  la  capacitat  portant  del  terreny,  la  permeabilitat  i  altres 
paràmetres d’interès per al projecte. 
 
S’ha realitzat un estudi geològic al polígon 16, parcel∙la 16 de la població de Miravet, per tal 
de construir el sistema d’EDAR del municipi. 
 
Els  objectius  que  es  plantegen  en  aquest  treball  es  centren  en  la  determinació  de  les 
característiques geotècniques del terreny afectat pel projecte de constructiu. 

 Els objectius de l’estudi geotècnic són els següents: 

 Anàlisi del context geològic i geotècnic. 

a) Definició de la columna litològica del subsòl i de les seves característiques geotècniques 
principals. 

 

2. TREBALLS REALITZATS. 
 
Per  la descripció de  les característiques geotècniques dels materials del  subsòl de  la  finca 
s’han efectuat els següents treballs: 
 
2.1. Estudi geològic de camp i antecedents. 
 

S’ha  realitzat una descripció de  l’estructura geològica de  la  zona, mitjançant  tècniques de 
reconeixement de camp, amb l’objectiu de reconèixer els materials aflorants superficialment 
i els del  subsòl  visibles en excavacions,  rases, desmunts, etc.  i amb  la  consulta de  tota  la 
bibliografia geològica i geotècnica disponible de la zona. 

 

3. EL MARC GEOLÒGIC. 
 

Geològicament  ens  trobem  situats  a  la denominada Depressió de  l´Ebre, molt  a prop del 
contacte  amb  la  Serralada Prelitoral Catalana  i  formada bàsicament per materials margo‐
arenosos del terciari. 

Les serres que  formen  la vora de  la Depressió, estan constituïdes per materials mesozoics 
principalment, encara que hi ha sectors on  aflora el paleozoic, mentre que el rebliment està 
format per materials d’edat terciària i quaternària.  
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Aquests materials terciaris detrítics de fàcies continental, en conjunt cabussen suaument cap 
al centre d’aquesta conca. Damunt d’aquests, s’han desenvolupat un  important sistema de 
terrasses genèricament associades a  les accions fluvials del riu Ebre  i els seus afluents, així  
com un intens modelat dels vessants. 

Es poden diferenciar dos nivells de terrasses, la més antiga es troba a 120 m. per sobre del 
nivell  del mar.  Té molt  poca  extensió  i  sol  estar molt  degradada  per  l’erosió.  La  formen 
graves homogènies, molt rodades i quasi sense cimentar. 

La  següent  terrassa  és  la  que  vorejant  el  riu,  correspon  a  la  llera  subactual.  Presenta 
nombrosos canvis de  fàcies dins d’una  litologia prou constant, constituïda per graves amb 
intercalacions  arenoses,  que  poden  estar  cobertes  per  llims  argilosos.  Els  còdols  són 
heteromètrics i estan molt poc cimentats. 

 

3.1. Característiques del subsòl. 
 
Les condicions dels afloraments i el grau d’incisió dels barrancs, possibilita l’observació de les 
seqüències  sedimentaries  que  constitueixen  la  part  superior  i  inferior  dels  materials 
estudiats. 
 
Els materials que constitueixen aquestes formacions, presenten diversos graus d’evolució en 
funció de la distància a l’àrea font. Els clastes estan formats de forma gairebé majoritària per 
calcaries, dolomies, còdols silícics i conglomerats de segona generació.  
 
Les  fàcies  són  de  caràcter  detrític  i  carbonatat,  encara  que  les  característiques  que  les 
defineixen  estan  relacionades  amb  la  litologia,  potencia  i  desenvolupament  lateral  que 
presenten. 
 
Les principals fàcies genèriques d’aquesta unitat segons el sistema unificat de descripció de 
sòls, són: 
 
‐ GM.  Graves  massives  i/o  amb  estratificació  horitzontal,  determinada  per  algunes 

diferencies en la mida dels clastes o granoclassificació. Clastes imbricats i petites cicatrius 
erosives internes. S’observen algunes diferències a la base en la geometria dels litosomes 
que formen i en funció de la composició de la matriu. 

 
‐ GC. Graves amb estratificació creuada planar. Les lamines formen angles entre 15‐25º. La 

potencia  varia  entre  0,3‐1 m.  i  longitudinalment  no  superen  els  10 m.  En  general  es 
diferencien  morfologies  planars  que  erosionen  conglomerats  massius.  També  poden 
presentar  estratificació  creuada.  Es  presenten  de manera més  o menys  aïllada  amb 
potencies no superiors als 0,5 m. 

 
‐ SP. Arenes  i/o arenisques massives amb o sense  fins. Formen  litosomes de 0,2‐1 m. de 

potencia  i  extensió  lateral  5‐25 m.  Es  presenten  intercalats  entre  les  graves  formant 
nivells d’aspecte lenticular. 

 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 

‐ SM. Arenes i/o arenisques llimoses amb estratificació creuada planar. No presenten una 
extensió lateral elevada i de potencia inferior als 0,6 m. 

 
‐ ML. Lutites amb crostes carbonatades. Formen nivells més o menys potents de  lutites  i 

lutites arenoses de color vermellós amb abundants concrecions calcaries. 
 
‐ CC.  Crostes  carbonatades.  Estructures  diverses  amb  predomini  de  les  laminacions  i 

nodulitzacions.  Contenen  molts  pisòlits  que  formen  petites  seqüències  positives  o 
negatives. La potència varia entre els mil∙límetres i poc més d’un metre. 

 
 
3.2. Litologia i característiques geotècniques. 
 
Cartografia consultada: 
 
Base Geologica. Sèrie Magna: litologia full 471 
X,Y: 301082.6, 4546969.8 
Lon, Lat: 0° 37' 59.6760", 41° 2' 56.2426" (interior) 
Perímetre (projecció): 11325.6 m (11.3 km) 
Àrea (projecció): 3572735.1 m² (357.3 ha) 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
Litologia present en superfície a l’emplaçament previst per a l’EDAR: 
 
Epígraf: Qt2, Qv2 
Litologia predominant: graves 
Altra litologia present (1): còdols, sorres, argiles 
 
Era: CENOZOIC  Període: QUATERNARI  Època: HOLOCÈ‐PLISTOCÈ 
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En base a les observacions de camp es realitza la següent descripció: 
 
Qv2. 
És  un  ventall  al∙luvial  correlacionat  amb  Qt2  format  per  graves  anguloses  amb  matriu 
argilosa, llims vermellosos al sostre, crostes carbonàtiques.  
 
Qt2. 
Aquesta terrassa es troba situada per sobre de la QT1 i està formada per còdols i graves amb 
matriu  sorrenca  i mal  seleccionats.  Presenten  llims  vermellosos  a  sostre  de  la  sèrie.  En 
aquest  tram  podem  trobar  fins  als  0,5 m.  de  fondària  llims  sorrencs.  A mesura  que  ens 
apropem al següent nivell de terrassa augmenta la presencia de graves. 
 
Qt1.  
És el nivell actual de la plana al∙luvial i està formada per sorres, graves i còdols amb matriu 
sorrenca. Igual que en la QT2 hi ha llims sorrencs a sostre de la sèrie. Fotografies 1‐4 
 
Cartografia  geològica  1:100.000  de  les  Terres  de  l’Ebre,  ICC  (Institut  Cartogràfic  de 
Catalunya). 
 

 
 
 
Respecte a la ripabilitat de tots dos nivells no presentaran dificultats des de el punt de vista 
mecànic, únicament poden presentar alguna dificultat  la possible excavació de graves que 
presentin  algun  grau de  cimentació,  així  com poder  assolir  la  cota necessària d’excavació 
amb la maquinària emprada. 
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Fotografia 1 

Terreny existent al camí d’accés a la zona 
d’implantació de l’EDAR. Graves sorres i 
llims compactats pel pas de vehicles. 

 

 

Fotografia 2 

Camí d’accés a l’EDAR. Correspon a l’epígraf 
Qt1 

 

Fotografia 3 

Zona pròxima al riu per on ha de passar la 
impulsió. S’observa la presència de graves 
entre la matriu llimosa. 

 

Fotografia 4 

Finca adjacent a la zona d’implantació de  

l’EDAR. 

 

 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 4. ESTUDI DEMOGRÀFIC, DE CABALS I CONTAMINACIÓ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4. ESTUDI DEMOGRÀFIC, DE CABALS I CONTAMINACIÓ 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 4. ESTUDI DEMOGRÀFIC, DE CABALS I CONTAMINACIÓ 
 

Índex 

 
Índex .................................................................................................................... 1 

Objectius .............................................................................................................. 3 

Descripció de l’abocament .................................................................................. 3 

Dades de contaminació ....................................................................................... 3 

Dades de població ............................................................................................... 4 

Cabals de disseny ................................................................................................ 5 

Taula resum dels paràmetres de disseny de l’EDAR ........................................... 5 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 4. ESTUDI DEMOGRÀFIC, DE CABALS I CONTAMINACIÓ 
 

Objectius 

 
Els objectius principals d’aquest informe són els següents: 
 

1) Establir els cabals d’aigua residual generats pel nucli de Miravet. 
 
2) Caracteritzar la seva contaminació respecte a les concentracions de la matèria en 

suspensió (MES) i la Demanda Bioquímica d'Oxigen (DBO5). 
 
 
Descripció de l’abocament  

 
L’abocament d’aigües residuals caracteritzat en aquest estudi es localitza al Terme Municipal 
de Miravet,  a  la  comarca  de  la  Ribera  d’Ebre.  L’abocament  al medi  natural  es  realitza 
mitjançant un únic punt, corresponent al punt de concentració de la xarxa existent al marge 
dret del riu Ebre. 
 
Per  tant  el  conjunt  de  les  aigües  residuals  del municipi  són  recollides  i  abocades  al  punt 
estudiat. El present projecte preveu realitzar una impulsió des de l’actual punt d’abocament 
fins a l’emplaçament de la EDAR. 
 
Dades de contaminació 

 
Per  les  característiques  de  la  població  les  velocitats  d’emissió  màssica  (VEM)  dels 
contaminants es considera la següent contaminació per habitant: 
 
60 grDBO5/ha‐dia 
 
I la població de disseny és de 1253 habitants. 
I per tant la concentració de DBO5 és: 
 

 

 

La  resta de variables que prenem per a  l’entrada de  la depuradora  són valors  típics per a 
contaminació urbana de poblacions d’aquesta mida extretes de la bibliografia: 
 

lmg
Qmig

tshabinúmVEM
/277

271

125060tan.
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Paràmetre  (mg/l) 

DBO5  277 

MES  454 

DQO  575 

Nitrógen total  75 

Nitrógen orgànic  31,6 

Amoníac lliure N‐NH4  35,4 

Fósfor  14,8 

Sabons  12 

Olis i greixos  36 

              Taula 1: Característiques aigua a tractar 
 
Dades de població 

 
S’ha fet un estudi de la població tenint en compte la informació següent: 
 
La  població  actual  del  municipi  és  de  798  habitants  segons  l’Institut  d’Estadística  de 
Catalunya amb una estimació de població estacional (mesos d’estiu) de 406 habitants segons 
el PSARU 2002. 
La superfície  industrial que està connectada a la xarxa de sanejament és de 1 hectàrea que 
equival a 5 habitants equivalents industrials. 
 
Per tant obtenim una població actual de 1209 habitants equivalents, en la última dècada el 
creixement anual de  la població ha estat del 0,109% passant de 1196 h.e. als 1210 actuals. 
Amb aquesta taxa de creixement per a  l’any 2040 s’espera una població de 1250 habitants 
equivalents que corresponen a: 
 
població fixa       825   
població estacional    420 
h.e. industrials        5 
___________________________ 
Població equivalent            1250 
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Cabals de disseny 

 
El  cabal  d’abastament  per  al  nucli  l’any  2000  va  ser  de  65.445 m3/any,  equival  a  179,3 
m3/dia, amb la població en l’any 2000 de 788 habitants i l’estacional per aquell any de 403, 
s’obté una població promig de 825 habitants, afegint els 5 habitants equivalents  industrials 
ens queden 827 habitants equivalents. 
 
A partir d’aquestes dades  s’obté el  consum diari estimat de 216,8  litres/habitant∙dia  i un 
cabal total diari de 271m3/dia. 
 












P

QQ mM
4

14
1·  

 
On: 
QM   és el cabal punta diari. 
Qm   és el cabal mig diari del dia màxim de l’any (estacional+industrial per al 2040). 
P   és la població en milers d’habitants equivalents. 
 
S’obté un coeficient punta horari de 3,74. 
 
El cabal punta horari és de 1013 m3/dia. 
 

Taula resum dels paràmetres de disseny de l’EDAR 

 
  Disseny 

Població equivalent  1250 

Dotació (l/hab‐dia)  216 

DBO5 entrada a l’EDAR (mg/l)  277 

MES entrada  al sistema (mg/l)  454 

Q mig, diari  (m3/d)  271 

Factor punta horari  3,74 

Q punta horari (m3/h)  1013 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu  del  present  annex  és  estudiar  les  alternatives  existents  per  tal  de  proveir  al 
municipi de Miravet d’un  sistema de  sanejament adequat per  tal que  l’abocament de  les 
seves aigües residuals sigui d’una qualitat igual o superior a l’exigida per la Directiva Marc de 
l’Aigua. 
 
L’estudi d’alternatives es farà en tres apartats. En el primer s’abordarà la necessitat o no de 
fer un sistema de tractament per les aigües del municipi. En el segon apartat s’estudiarà, si 
és necessari, quin és el millor sistema de tractament que s’adequa a les característiques de 
la població que estem tractant. Per últim, en el tercer apartat, s’estudiarà quina és la millor 
ubicació i configuració del sistema de tractament adoptat. 
 
 
2. POSSIBLES SOLUCIONS A ADOPTAR 
 
Se’ns han plantejat diferents alternatives per a  la millora del sistema de sanejament de  la 
població de Miravet: 
 
Es plantegen les següents alternatives: 
 

1. Sistema de col∙lectors fins a EDAR properes en explotació. 
2. Sistema de sanejament conjunt de poblacions properes. 
3. Sistema de sanejament individual per al municipi de Miravet 
4. Solució zero: cap sistema de sanejament. 

 
1. Sistema de col∙lectors fins a EDAR properes en explotació. 
 
Per aquesta alternativa es consideren quatre opcions: 
 

 Pinell  de  Brai:  La  distància  en  línia  recta  és  de  7,2  quilòmetres  però  l’orografia 
complicada allarga considerablement aquesta longitud, el desnivell a salvar és de 160 
metres positius, fet que encareix la opció per la necessitat d’una estació de bombeig i 
els  seus  costos  d’operació.  La  població  del  Pinell  de  Brai  amb  1112  habitants  ja 
disposa de sistema de depuració i no pot assolir el cabal corresponent a Miravet. 

 

 Benissanet: La distància de col∙lectors és de 4,4 quilòmetres, el desnivell a salvar és 
de 10 metres positius, precisa una estació de bombament, però  les bombes són de 
poca potència. Aquest municipi envia el seu efluent fins a la depuradora del sistema 
Móra‐Benissanet, el col∙lector no està dimensionat per assumir l’increment de cabal 
de Miravet. 

 

 Sistema EDAR Móra‐Benissanet: La distància en  línia  recta és de 6,11 quilòmetres  i 
seguint  camins  de  domini  públic  7,15  quilòmetres,  el  desnivell  a  salvar  és  de  10 
metres positius, precisa una estació de bombament, però  les bombes  són de poca 
potència.  El  sistema  està  dimensionat  per  tractar  l’efluent  de  15.000  habitants 
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equivalents, actualment  tracta  l’efluent de Móra d’Ebre, Móra  la Nova  i Benissanet 
aquestes tres poblacions ja comptabilitzen més de 14.000 habitants amb la població 
estacional, per tant no poden assumir el cabal corresponent a Miravet si es vol tenir 
un horitzó de disseny superior a 10 anys. 
 

 Ginestar:  la distància de col∙lectors és de 4 quilòmetres amb un desnivell positiu de 
10 metres, precisa estació de bombeig, però  les bombes  són de poca potència, és 
necessari  creuar  el  riu  Ebre mitjançant  un  sifó,  la  longitud  de  la  llera  és  de  230 
metres. Ginestar té una població de 965 habitants, la depuradora de què disposa està 
en funcionament des de fa dos anys i no està dimensionada per assumir l’increment 
de  cabal  corresponent  a Miravet.  Cal  afegir  que  Ginestar  disposa  d’un  centre  de 
tractament  de  fangs  de  depuradora,  la  distància  per  carretera  de Miravet  fins  al 
centre de tractament de fangs de Ginestar és de 15,5 quilòmetres. 
 

2.   Sistema de sanejament conjunt de poblacions properes 
 
Les poblacions  són  les mateixes que en  l’alternativa 1, com que  ja disposen  totes del  seu 
sistema de sanejament es desestima l’alternativa.  
 
3.   Sistema de sanejament individual per al municipi de Miravet. 
 
Aquesta solució consisteix en tractar les aigües residuals del municipi de Miravet. D’aquesta 
manera  es  construeix  una  planta  de  tractament  (EDAR)  situada  al  sector  nord  est  de  la 
població.  El  principal  avantatge  d’aquest  sistema  seria  el  fet  que  no  caldria  realitzar 
bombaments, sifons o molts metres de canalització per tal de conduir l’aigua residual fins a 
la planta de tractament. 
 
El desavantatge principal d’aquest sistema es que caldria explotar i mantenir una  planta de 
tractament.  Per  tant,  els  costos  de manteniment  i  d’explotació  serien més  grans  que  a 
l’alternativa 2.  
 
4.   Solució zero: cap sistema de sanejament 
 
La  solució  zero consisteix en no  realitzar cap mena d’actuació  i deixar  les coses  tal com a 
l’actualitat. Es podria potenciar  l’ús de sistemes de sanejament autònoms (foses sèptiques, 
tancs  Imhoff,  etc.).  L’ús  de  sistemes  de  sanejament  autònoms  no  està  gaire  implantat  a 
Catalunya i el cost de manteniment, que en gran part haurien d’assumir els veïns, a la llarga 
es molt elevat. 
 
L’avantatge d’aquest sistema és  l’estalvi en tots els costos de construcció, d’explotació  i de 
manteniment. Com a principal inconvenient té que l’impacte sobre l’entorn natural, social i 
econòmic  seria  inacceptable a més d’incomplir  la Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 
1991, que té com a objectius regular  la recollida, el tractament  i  l’abocament de  les aigües 
residuals urbanes produïdes. 
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3. SELECCIÓ DEL SISTEMA DE TRACTAMENT 
 
A continuació s’estudia quin és el millor sistema de  tractament per  les aigües residuals de 
Miravet, en el cas de la segona o la tercera alternativa. 
 
3.1. Alternatives de tractament 
 
A  la bibliografia  consultada  s’ha  trobat  gran  varietat de  sistemes de  tractament per  a  les 
aigües residuals de comunitats de menys de 20.000 habitants. De totes aquestes, l’enginyer 
Ramón  Collado  Lara  en  el  seu  llibre  anomenat  “Depuración  de  Aguas  Residuales  en 
Pequeñas Comunidades”, defineix 18 alternatives: 
 

1. Fosa sèptica 
2. Tanc Imhoff 
3. Rases filtrants 
4. Llits filtrants 
5. Filtres de sorra 
6. Pous filtrants 
7. Filtres verdes 
8. Llits de joncs 
9. Infiltració ràpida 
10. Escorrentia superficial 
11. Llits bacterians 
12. Biodiscs 
13. Fangs activats 
14. Fisicoquímic 
15. Llacunes airejades 
16. Llacunes aeròbies 
17. Llacunes facultatives 
18. Llacunes anaeròbies 

 
L’autor fa un estudi comparatiu entre les diferents solucions de depuració per a petits nuclis 
i marca uns criteris de selecció d’alternatives, que serveixen de justificació més adequada en 
cada cas concret. 
 
3.2. Criteris de Selecció d’Alternatives de Tractament 
 
Per  a  establir  uns  criteris  de  selecció  entre  les  diferents  alternatives  possibles,  resulta 
necessari la comparació de diferents aspectes. S’han considerat els següents aspectes: 
 

1. Superfície necessària 
 
2. Simplicitat en la construcció 
 

Moviment de terres 
Obra civil 
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Equips 
 

Manteniment i explotació 
 

Simplicitat de funcionament 
Necessitat de personal 
Duració del control 
Freqüència del control 
 

Costos de construcció 
 

Costos d’explotació i manteniment 
 

Rendiments d’eliminació 
 

DQO 
DBO 
SS 
NT 
PT 
Coliformes 
 

Estabilitat 
 

Efecte de la temperatura 
Variació del cabal i càrrega 
Terbolesa efluent 
 

Impacte ambiental 
 

Molèstia olors 
Molèstia per sorolls 
Molèstia per insectes 
Integració amb l’entorn 
Riscos per a la salut 
Efectes en el sòl 
 

Producció de fangs 
 
 

3.3. Selecció d’alternatives 
 
Per  realitzar  l’anàlisi d’alternatives  s’han de  tenir presents  les  condicions que presenta  la 
població  i la zona objecte del sanejament. Així doncs, els criteris bàsics per fer una primera 
valoració són: 
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Dimensió de  la població: segons  les dades de què disposem,  la població equivalent 
futura es troba al voltant dels 1.250 habitants equivalents. El disseny ha de tenir en 
compte, per tant, que es tractarà d’una instal∙lació per a una població petita. 
 
Parcel∙la disponible: el terreny/s disponible per a  la ubicació de  la depuradora/es té 
una extensió aproximada de 5.000 m2. La topografia és sensiblement plana ja que es 
tracta d’una  terrassa  fluvial  i no  resulta per  tant un  condicionant  important per al 
disseny.  Les  parcel∙les  candidates  per  albergar  la  depuradora  es  troben  a  la  cota 
entre 30 i 40 m.s.n.m 
 
Les  condicions  climàtiques  de  la  zona:  S’han  consultat  les  dades  del  Servei 
Meteorològic  de  Catalunya.  La  temperatura  mitjana  anual  és  de  7,4  ºC  i  la 
precipitació total acumulada és de 550 mm.  
 
Inversió i explotació: és convenient optar per un sistema de tractament amb poques 
exigències en la seva explotació i manteniment. La inversió també hauria de complir 
uns ratis acceptables. 
 
Qualitat de  l’aigua tractada: que es compleixi amb  les característiques requerides a 
la directiva europea sobre qualitat de l’aigua. A més dels límits en sòlids en suspensió 
(MES) i en demanda bioquímica d’oxigen (DBO).  
 
Garantia  del  procés  de  tractament:  el  sistema  de  tractament  ha  de  ser  capaç 
d’absorbir amb facilitat variacions del cabal  i de  la càrrega orgànica. Aquest punt és 
important, doncs es  tracta de donar  servei a una població petita, on els  factors de 
punta poden suposar variacions de cabal i de càrrega destacades. 

 
Altres  aspectes que  cal  tenir presents  són els  relatius  a  l'impacte  ambiental que  causa  la 
construcció d’una EDAR, principalment els relacionats amb: 
 

- La presència d’insectes 
- Mals olors 
- El soroll dels equips electromecànics 
- La integració del sistema de tractament amb l’entorn. 

 
3.3.1. Primera Etapa de Selecció 
 
1. Població a tractar 
 
Segons  la  Taula  5.1,  podem  descartar  la majoria  de  sistemes  que  es  basen  en  l’aplicació 
superficial ja que són apropiats per poblacions més petites. També descartem el tractament 
fisicoquímic per motius mediambientals. La resta d’alternatives queden pre‐seleccionades. 
 
La  Taula  5.1  mostra  el  camp  poblacional  d’aplicació  de  les  diferents  alternatives  de 
depuració. 
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Alternativa  Població equivalent 
10
0 

20
0 

50
0 

100
0 

200
0 

500
0 

10.00
0 

>10.00
0 

Fossa sèptica  3  2  1           
Tanc Imhoff  3  3  2  1         
Rasa filtrant  3  3  3  2  2  1     
Llit filtrant  3  3  3  2  2  1     
Filtre de sorra  3  3  3  2  1       
Pou filtrant  3  3  3  2  2  1     
Filtro verd  1  2  3  3  3  2  2  1 
Filtració ràpida  1  2  3  3  3  2  1  1 
Esc. Superficial  2  3  3  3  2  1  1  1 
Llacuna airejada      1  2  3  3  3  3 
Llacuna aeròbia  1  1  2  3  3  3  2  2 
Llacuna facultativa  1  2  3  3  3  3  2  2 
Llacuna anaeròbia  2  2  3  3  3  3  3  2 
Llacuna anaeròbia 
modificada 

      2  2  3  3  2 

Llit bacterià  1  2  3  3  2  2  2  2 
Biodisc      1  1  2  3  3  3 
Fangs activats  2  2  3  3  3  3  3  2 
Canal d’oxidació        2  3  3  3  3 
                 

(1): poc, (2): mig, (3): molt 

Taula 5.1. Camp poblacional d’aplicació de les diferents alternatives de depuració 
 
 

2. Superfície requerida 
 
En aquest apartat es  considera  la necessitat de  superfície de  cada una de  les alternatives 
seleccionades en  l’apartat núm. 1. A  la Taula 5.2, podem veure  la superfície que requereix 
cadascuna d’aquestes alternatives. 
 

 

Alternatives 
Superfície 
necessària, 

m2/habitant 

Filtre verd  12 ‐ 110 
Infiltració ràpida  2 – 22 

Escorrentia superficial  5 – 15 
Llacuna airejada  1 – 3 
Llacuna aeròbia  4 – 8 

Llacuna facultativa  2 ‐ 20 
Llacuna anaeròbia  1 – 3 
Llacuna anaeròbia 1  2 – 12 
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facultativa 
Llacuna anaeròbia modificada  1 – 5 

Llit bacterià  0,5 – 0,7 
Biodisc  0,5 – 0,7 

Fangs activats  0,2 – 1,0 
Canal d’oxidació  1,2 – 1,8 

   

Taula 5.2. Superfície requerida per cadascuna de les alternatives 
 

Els habitants de la població de Miravet sumaran 1250 hab‐eq i el terreny/s disponible/s per a 
la  ubicació  de  la  depuradora/es  tenen  una  extensió  aproximada  de  5.000 m2. No  podem 
descartar  alternatives  amb  aquest  condicionant  ja que  tot  i que hi ha una estimació dels 
terrenys necessaris no hi ha altres limitants que impedeixin disposar de més terrenys. 
 
 
3.3.2. Segona Etapa de Selecció 
 
Aquesta  segona etapa permetrà conèixer de  forma  raonada  i  justificada  les solucions més 
vàlides.  En  aquesta  fase  es  tracta  d’escollir,  d’una  forma  justificada,  de  les  alternatives 
seleccionades en la primera etapa les més adequades pel sanejament del nucli. Per això, es 
realitzen tantes matrius com efectes contemplats en la selecció ( taules 5.3 a 5.16). 
 
Els efectes es valoren, per a cada alternativa seleccionada, amb xifres (m2/hab, euros/hab, 
euros/hab∙any,  litres  fang/m3, etc.) o amb apreciacions adimensionals  (S: simple, MS: molt 
simple,  C:  complexa,  P:  poc,  R:  regular,  etc.). Aquestes  valoracions  es  traduiran  en  xifres 
numèriques entre 0  i 10, que tenen en compte les situacions extremes més desfavorables i 
favorables  respectivament,  per  a  cada  un  dels  efectes.  Alhora,  en  cada matriu  es  donen 
diferents pesos en cada una de les files, segons les circumstàncies pròpies del lloc. 
 
Com a resum final, es dóna una matriu final de selecció (taula 5.17) a on es donen diferents 
pesos  parcials  (a1,  a2,  ...,  a9)  a  cada  un  dels  efectes  analitzats,  segons  les  circumstàncies 
específiques del lloc, el que ens porta a un ordre raonat de les alternatives seleccionades. En 
ella s’obtindrà, per a  les alternatives que queden de  les 18  inicials, una valoració que té en 
compte tots els efectes contemplats. 
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Matrius de selecció 
 
1. Superfície necessària 
 
Els  sistemes que major  superfície  requereixen per habitant  són  els  filtres  verds  (12  i 110 
m2/hab) els següents són els sistemes de llacunes, amb valors compresos entre 1 i 3 m2/hab. 
finalment els sistemes de  fangs activats  (0,2 – 1,0 m2/hab) són els que requereixen menys 
superfície. 
 
2. Simplicitat de construcció 
 
El moviment de  terres que es  realitza en  la  fase  constructiva d’un  sistema de  tractament 
d’aigües  residuals,  resulta  habitualment  simple  en  la  seva  execució  per  a  la majoria  dels 
casos, excepte en circumstàncies especials degut a la naturalesa del terreny. Els sistemes de 
llacunes poden  ser els que poden presentar major complexitat en  la  fase constructiva del 
moviment de terres. 
 
En  la  variable  obra  civil  i  equips,  els  resultats  numèrics mostren  una marcada  diferència 
entre els  fangs  activats davant  la  resta de  sistemes. En  aquest  cas,  les baixes  valoracions 
obtingudes reflecteixen la complexitat en la instal∙lació dels seus equips electromecànics. 
 
3. Explotació i manteniment 
 
Les  llacunes  és  el  sistema  que  ofereix major  flexibilitat  i  simplicitat  de  funcionament.  Els 
sistemes més complexos d’instal∙lació són els fangs activats i també els de major complexitat 
de funcionament. Pel que fa a  la complexitat en el manteniment, els fangs activats són els 
que ocupen  la pitjor  situació. Els  sistemes de  llacunes  i d’aplicació al  terreny  requereixen 
menor freqüència en el control que la resta dels processos. 

 
4. Costos de construcció 
 
El cost de construcció es mou entre els 55 euros/hab  (llacuna anaeròbia)  i 300 euros/hab 
(fangs activats).  
 
 
5. Costos de manteniment i explotació 
 
Els  costos d’explotació es  troben entre 12 euros/hab.any per  les  llacunes anaeròbies  i 32 
euros/hab∙any pels fangs activats. 
 
6. Rendiments 
 
De  forma global, en els  sistemes d’aplicació al  terreny,  tan  superficial  com  subsuperficial, 
s’arriben als nivells més alts de rendiments de depuració d’aigües residuals,  i en  la  llacuna 
anaeròbia els rendiments més baixos. 
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- DQO  i  DBO:  els  tractaments  d’aplicació  subsuperficial  són  els  que  presenten  major 

rendiment,  amb  valors mitjos que oscil∙len entre 78  i 94%  i els que presenten menor 
rendiment són els tractaments previs, amb valors mitjos que oscil∙len entre 39 i 43%. La 
resta dels sistemes presenten valors mitjos que oscil∙len entre 75 i 80%. 

 
- MES:  en  els  tractaments  primaris  s’obtenen  nivells  molt  baixos  de  rendiment  en 

eliminació de SS, amb un valor mig de 63%. Per a  la resta de sistemes s’obté una mitja 
del 80%. 

 
- NT  i PT: els majors  rendiments en  l’eliminació de nutrients s’obtenen amb els sistemes 

d’aplicació superficial. Els nivells més baixos s’obtenen amb els tractaments primaris i de 
llacunes.  Els  processos  biopel∙lícula  i  convencionals  (aireació  prolongada)  ocupen  una 
situació  intermitja,  excepte  els  processos  de  baixa  càrrega  i  fisicoquímics,  a  on 
s’aconsegueixen  alts  percentatges  de  nitrificació  (90%)  i  d’eliminació  de  fòsfor  (90%) 
respectivament. 

 
- Coliformes  fecals:  en  llacunes  i  aplicació  al  terreny,  tan  superficial  com  subsuperficial 

s’aconsegueixen els rendiments més alts, amb valors que superen el 99%. 
 
 
7. Estabilitat 
 
De  forma  global,  els  més  estables  són  els  processos  d’aplicació  al  terreny,  processos 
biopel∙lícula  i  tractament  convencionals  (aireació  prolongada).  Els més  inestables  són  els 
sistemes de llacunes. 
 
L’estabilitat  respecte de  la  temperatura  s’analitza en  funció de  la  seva  incidència  sobre el 
grau de depuració, sent el sistema de llacunes el procés més sensible als seus efectes en el 
rendiment, a causa de les característiques pròpies del sistema. 
 
Els  sistemes  que  major  qualitat  de  l’efluent  mantenen  de  forma  permanent  són  els 
processos  d’aplicació  al  terreny.  Els  de  pitjor  qualitat  són  els  sistemes  de  llacunes.  Els 
processos biopel∙lícula i tractament convencional mantenen una situació intermitja. 
 
Els més estables davant la variació de cabal i càrrega són els sistemes d’aplicació al terreny. 
També  resulten  ser molt estables en aquest punt els processos de  llacunes. Els processos 
biopel∙lícula i els fangs activats ocupen una situació intermitja.  

 
8. Impacte ambiental 
 
Gràcies  a  la  recopilació  bibliogràfica  s’ha  pogut  fer  una  valoració  numèrica  per  a  cada 
variable. La manera més adequada d’obtenir un resultat fiable és mitjançant l’estudi de cada 
cas particular. 
 
Els sistemes que presenten millor  integració ambiental són els processos biopel∙lícula  (llits 
bacterians). Els sistemes que presenten pitjor  integració en el medi natural són els formats 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 
per llacunes i aplicació superficial, en especial els filtres verds per la proliferació d’insectes a 
la zona. 
9. Producció de fangs 
 
La producció i tractament dels fangs d’un procés de depuració d’aigües residuals, absorbeix 
una  gran  part  dels  costos  d’explotació,  pel  que  s’han  de  considerar  prioritaris  aquells 
sistemes on la producció de fangs sigui la menor possible. 
 
Els sistemes d’aplicació al terreny, tan el superficial com subsuperficial, tenen una producció 
de  fangs nul∙la o gairebé nul∙la, encara que no s’ha d’oblidar els que es produeixen en els 
tractaments previs a  la seva aplicació. Els sistemes on es produeixen  la major quantitat de 
fangs  són  els  fangs  activats  i,  sobretot,  el  tractament  fisicoquímic  (6‐25  litres/m3  d’aigua 
residual). Els tractaments previs (fosa sèptica i tanc Imhoff), la producció és similar a la dels 
sistemes  de  llacunes,  si  bé  aquests  últims  tenen  l’avantatge,  a  causa  de  les  seves  grans 
dimensions,  d’emmagatzemar  els  fangs  produïts  en  el  temps,  arribant  a  la  seva 
mineralització i evacuació posterior cada cert número d’anys. En els processos biopel∙lícula, 
la producció és inferior a la que s’obté en els tractaments convencionals i una mica més gran 
que en els tractaments previs i sistemes de llacunes. 

 
 
Matriu Final de Selecció 
 
S’ha realitzat una comparació entre els diferents sistemes preseleccionats en funció de nou 
elements diferents. Per a cada element s’ha obtingut una matriu, de la qual hem extret una 
nota o resultat global de cada sistema de depuració en funció de l’element considerat. 
 
Totes les notes obtingudes en els nou punts anteriors s’han resumit en la següent matriu. En 
aquesta matriu  s’estableix  un  determinat  pes  per  a  cada  un  dels  elements  considerats. 
Aquest pes és funció de la importància que es doni a cada un dels paràmetres en funció de 
les característiques pròpies del lloc o àrea on es realitza el projecte. 
 
En  funció  de  la  importància  de  cada  un  dels  nou  elements,  cada  sistema  de  tractament 
sumarà un cert número de punts, el qual es dividirà per la suma de tots els pesos de manera 
que  les  notes  obtingudes  d’aquesta  manera  en  cada  sistema  de  tractament  siguin 
comparables. 
 
Així doncs, queda clar  la  importància d’establir d’una forma objectiva els pesos de cada un 
dels elements considerats. A continuació es tracten el valor d’aquests. 
 
A cada element se li atorga un determinat número de punts en funció de la seva importància 
relativa. La suma dels nou pesos és de 355 punts. 
 
1. Superfície necessària 
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La superfície és una limitació important, ja que ens trobem en una zona de regadiu. D’altra 
banda és una  zona molt plana on es podrà  construir  fàcilment. Per  tot això,  la  superfície 
necessària per a construir un sistema de tractament s’ha valorat en 50 punts sobre 355. 
 
 
 
2. Simplicitat de construcció 
 
Sempre és recomanable que qualsevol obra sigui el més simple possible. Ara bé, el fet que 
sigui  complicada  no  és  del  tot  rellevant  en  el  nostre  país,  on  es  disposa  de mà  d’obra 
suficientment qualificada. Per aquesta  raó,  s’ha  considerat  la  simplicitat de  la  construcció 
com un element relativament poc important dins el nostre projecte, ja que es disposa de la 
tecnologia  necessària  per  a  realitzar  la  obra.   Així  doncs,  el  pes  que  s’ha  donat  a  aquest 
element és de 30 punts sobre 355. 
 
3. Explotació i manteniment 
 
Aquest és un dels elements que no es pot passar per alt en aquest projecte ja que la futura 
estació depuradora cal que tingui flexibilitat  i simplicitat de funcionament. Alhora  interessa 
que el control del sistema de tractament sigui el més reduït possible. 
 
El fet de donar‐li certa importància a aquest element ve donat perquè moltes de les plantes 
de tractament per a petites poblacions que s’han construït a Catalunya en els darrers anys 
han  tingut  un  elevat  índex  de  fracàs,  fonamentalment  per  la  seva deixadesa  i  la  falta de 
manteniment.  L’ Agència Catalana de  l’Aigua ha  canviat  la  seva política vers  les estacions 
depuradores,  i prefereixen construir sistemes de col∙lectors  i estacions de bombament que 
portin  les  aigües  a  grans  depuradores  que  petites  o mitjanes  depuradores  aïllades.  Així 
doncs, donada la importància de l’explotació i el manteniment de la planta s’ha donat un pes 
de 30 punts sobre 355. 
 
4. Costos de construcció 
 
Els  costos  de  construcció  són  importants  ja  que  els  recursos  disponibles  actualment  són 
escassos. Ara bé, un dels objectius que ha d’assolir una depuradora és garantir la qualitat de 
l’aigua efluent durant tota la seva vida útil i de la forma més econòmica possible. Ara bé, el 
cost de construcció de  l’obra no ha de ser un  factor determinant a  l’hora de decidir entre 
una alternativa o altre de tractament (almenys des del punt de vista del projectista). El pes 
que donat a aquest element és de 10 punts sobre 355. 
 
5. Costos d’explotació i manteniment 
 
Tot  i  ser  un  element  de  gran  importància,  tenint  en  compte  que  gran  part  del  cost  és 
atribuïble al tractament dels fangs i que do s’ha valorat aquest element amb una puntuació  
relativament baixa de 10 punts sobre 355. 
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6. Rendiment 
 
Es considera el rendiment d’importància ja que, encara per a obtenir elevats rendiments en 
la  eliminació  de  matèria  orgànica  i  inorgànica  de  l’aigua,  així  com  en  la  eliminació  de 
nutrients  i microorganismes patogènics  ja que  l’aigua  té una  càrrega  important d’aquests 
elements  i ens trobem a una zona amb pous, zones de bany i peixos pròximes. Per aquests 
motius, s’ha assignat a aquest element una valoració de 70 punts sobre 355. 
 
7. Estabilitat 
 
L’estabilitat  és  un  element  important  en  els  casos que  el medi  receptor  requereixi d’una 
qualitat de l’efluent molt estable. En aquest cas, el medi receptor, la llera del barranc de les 
Eixugueres així ho requereix ja que no té aigua els 12 mesos de l’any. Així doncs, el pes que 
cal donar a aquest element ha de ser elevat. S’ha considerat un pes de 30 punts sobre 355. 
 
8. Impacte ambiental 
 
L’impacte ambiental és un punt important a considerar ja que la planta tot i no estar inclosa 
dins  el  Pla  d’Espais  d’Interès  Natural  està  pròxima  a  aquest.  Alguns  aspectes  com  la 
integració paisatgística o els sorolls cal tenir‐los molt en compte. A més a més, qualsevol de 
les possibles ubicacions de  la o  les depuradores està molt a prop del  riu Ebre  i el bosc de 
ribera  i  cal  evitar  qualsevol  efecte  desfavorable  sobre  el  seu  ecosistema.  El  pes  donat  a 
aquest punt és de 95 punts sobre 355. 
 
9. Producció de fangs 
 
La  importància de  la producció de fangs en una planta depuradora recau en els costos que 
implica la gestió d’aquests (augment dels costos d’explotació), aquests costos cal que siguin 
el  més  baixos  possibles.  Així  doncs,  la  producció  de  fangs  és  un  element  de  relativa 
importància en el nostre projecte i el pes donat a aquest element és de 10 punts sobre 355. 
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Llits de 
turba 

Filtre 
verd 

Llit de 
Macròfits 

Infiltració 
ràpida 

Llacuna 
aeròbia 

Llacuna 
facult. 

Llacuna 
anaer. 

Biològic 
airejació 
prol. 

Pes 

Superfície   10  1  8  7  8  7  9  10  50 

Construcció  9  10  10  9  8  8  8  5  30 
Explotació i 
manteniment  8  9  9  9  10  10  10  3  30 
Costos de 
construcció  4  4  4  9  7  7  8  2  10 
Costos 

d’explotació 
manteniment  8  9  9  9  10  9  10  8  10 

Rendiment  7  9  7  8  7  7  5  8  70 

Estabilitat  6  8  6  9  5  5  5  6  30 
Impacte 
ambiental  5  4  5  4  5  5  4  8  95 

Fangs  10  10  10  10  9  9  10  7  10 

Total  2375  2100  2345  2380  2315  2255  2150  2410  335 

Nota 
7.09  6.27  7.00  7.10  6.91  6.73  6.42  7.19 

 

Taula 5.17. Matriu final de selecció d’alternatives de tractament 
 
 
Tal com es pot observar en  la Taula 5.17, de  les alternatives estudiades seria preferent el 
sistema de  fangs activats. Ara bé,  tots els  sistemes estudiats obtenen una puntuació molt 
similar excepte el filtre verd i la llacuna anaeròbia tots poden ser utilitzats. 
 
Un dels elements que no s’ha tingut en compte a  l’hora d’avaluar  les diferents alternatives 
és  el  tipus  de  terreny  de  la  zona  del  projecte.  Es  tracta  d’un  terreny  bastant  permeable 
(dipòsits col∙luvials) del riu Ebre. La utilització d’un sistema de llacunes (tant anaeròbies com 
airejades)  ens  podria  provocar  problemes  d’infiltracions.  Per  solucionar‐lo,  s’hauria 
d’impermeabilitzar augmentant significativament els costos de construcció. 
 
També  es  descarten  els  sistemes  d’aplicació  superficial  per  problemes  derivats  de  la 
proliferació de mosques i mosquits ja que des de fa alguns anys a la zona existeix una plaga 
de  mosca  negra  les  larves  de  la  qual  es  desenvolupen  en  zones  humides  i  d’aigües 
estancades. 
 
D’aquesta manera  les  opcions  que  queden  són  els  fangs  activats  i  els  llits  de macròfits 
(aiguamolls construïts de flux subsuperficial). 
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Llits de macròfits 
 
Els  llits de macròfits o aiguamolls construïts de  flux  subsuperficial  són un  sistema natural, 
que no utilitza energia ni elements mecànics de manera intensiva. La depuració de les aigües 
residuals  es  produeix  per  processos  naturals  afavorits  per  la  presència  de  plantes  que 
contribueixen en la degradació de la contaminants. 
 
Aquest és un sistema que requereix més superfície que els sistemes convencionals de fangs 
activats  però menys  que  els  sistemes  de  llacunatge  natural  ja  que  les  plantes  i  el medi 
granular  incrementen els  rendiments del procés en  formar‐se una massa bacteriana en  la 
interfície del líquid i aquests. 
 
Els costos d’explotació són de 0,17€/m3 amb un baix requeriment de mà d’obra  i una gran 
capacitat d’absorbir  canvis de  cabal  i de  càrrega  contaminant  ja que els  temps d’estància 
hidràulic són relativament grans (2‐3 setmanes). 
 
A  pesar  de  presentar  els  terrenys  una  orografia  apta  per  aquest  tipus  de  tecnologia 
(terrasses  fluvials  sensiblement  horitzontals)  la  edafologia  no  és  tant  favorable  ja  que  la 
presència de graves de procedència col∙luvial obliga  la construcció d’una base impermeable 
i la col∙locació de geotèxtils encarint així el procés de construcció. 
 
Els rendiments d’eliminació de DBO i MES són grans, però amb una forta dependència de la 
temperatura, quedant condicionat el dimensionament als mesos més freds. 
 
 
Fangs Activats 
 
El procés de fangs activats és el més utilitzat en el disseny de depuradores. Existeixen moltes 
variants com  són  l’aireació prolongada, contacte‐estabilització, etc. Uns o altres  s’adapten 
millor  segons  les  condicions  de  disseny  concretes  (població,  contaminació,  etc.).  Per  a  la 
depuradora la variant més adequada és la d’aireació prolongada. La tria s’ha fet en funció de 
la població  (1.250 habitants)  i pel  rendiment de depuració exigit  (l’aigua d’entrada  té 277 
mg/l de demanda bioquímica d’oxigen i s’ha d’obtenir una reducció del 91% per arribar a 25 
mg/l). 
 
Aquest  tractament  necessita  d’un  sistema  d’airejació  forçada.  Al  necessitar  més  equips 
mecànics  i, per  tant, més consum elèctric  té una explotació  i manteniment més cars  (0,21 
€/m3 d’aigua residual).  
 
Per tot l’exposat anteriorment, es pren el tractament biològic d’aireació prolongada com el 
més adequat per al sistema de sanejament de la població de Miravet. 
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Resum dels Avantatges Principals 
 
S’exposen, de forma resumida, els principals avantatges que suposa l’adopció del tractament 
biològic descrit anteriorment per  tractar l’aigua residual de Miravet: 
 

1. S’obté una bona qualitat de l’aigua.  
2. És un tractament molt funcional que permet variar diferents paràmetres  i  incidir en 

el control del procés,  ja sigui per estalvi energètic, per millorar  la qualitat de  l’aigua 
tractada  o  bé  perquè  han  canviat  molt  les  condicions  de  l’entorn  o  la  càrrega 
contaminant  de  l’aigua  bruta.  Per  tant,  permet  adaptar‐se  d’una  forma  fàcil  a  les 
necessitats de cada moment en favor de la major eficàcia del procés. 

3. L’explotació del procés és senzilla. Cal ajustar bé els paràmetres a la posta en marxa 
per poder gestionar còmodament el procés posteriorment. 

 
 
4. SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ DE LA EDAR 
 
En aquest apartat es té en compte, quina és la ubicació més adequada per a instal∙lar l’EDAR 
després d’haver delimitat les zones inundables segons l’Annex 11: Estudi d’inundabilitat per 
als cabals associats a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. La EDAR es situarà fora de la 
llera d’inundació per a 500. 
 
Un altre condicionant és l’orografia del terreny, es descarten les parcel∙les amb una pendent 
superior al 10% pel gran moviment de terres que impliquen. 
 
Per evitar o almenys minimitzar les molèsties per males olors un condicionant és trobar‐se a 
una distància no inferior a 200 metres de la zona urbana, o que està previst d’urbanitzar en 
els plans urbanístics.  
 
Per  últim  es  restringeix  l’ubicació  de  la  EDAR  dins  dels  límits  administratius  del  terme 
municipal de Miravet. 
 
Amb aquest condicionants ens queda una superfície d’aproximadament 0,85 Km2 situada al 
N‐NE del nucli antic. Aquesta  superfície queda ben  situada pel que  fa  la procedència dels 
vents  dominants  que  és  NW‐SW,  per  tant  allunyen  les  males  olors  del  nucli  urbà  del 
municipi. 
 
5. ANÁLISIS MULTICRITERI EMPLAÇAMENT 
 
A continuació es farà un estudi de tipus econòmic i multicriteri per tal de valorar quina de les 
tres alternatives és la millor per resoldre el sanejament del nucli de Miravet. Les alternatives 
que s’han considerat són les següents: 
 

1. Encreuament camí d’Aubals del mig i Barranc de les Eixugueres 
2. Camí dels Aubals al costat de l’hort de Sant Sebastià 
3. Partida d’Aubals entre caseta de Viverista i caseta d’Ernesto 
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En l’estudi multicriteri s’ha tingut en compte una sèrie de conceptes que permetran valorar 
quina de  les quatre alternatives anteriors és  la que convé per resoldre el sanejament de  la 
població. Aquests conceptes són els següents: 
 

1. Impacte ambiental 
2. Impacte estètic, visual i acústic 
3. Condicionants geotècnics 
4. Condicionants de relleu 
5. Condicionants hidrològics 
6. Condicionants hidràulics 
7. Accessibilitat 
8. Costos de construcció 
9. Costos de manteniment 
10. Disponibilitat de terreny 
11. Afectació a l’entorn socioeconòmic 
12. Acceptació de la població 
13. Compatibilitat amb els usos del sòl 
14. Reutilització de l’aigua 

 
5.1. Impacte Ambiental 
 
Des del punt de vista mediambiental caldrà tenir especial atenció en  la tipologia d’obres a 
realitzar  i els mètodes a emprar per executar‐les,  ja que  la zona està pròxima a  la reserva 
natural de fauna salvatge de les illes de l’Ebre i al PEIN Aligars‐Serra Fulletera. 
 
L’Avaluació  d’Impacte  Ambiental  que  s’ha  fet  en  l’annex  núm.  5  permet  arribar  a  les 
següents conclusions: 
 
Alternativa 1 
 
L’alternativa 1 consisteix un una estació de bombament en el punt d’abocament actual i una 
impulsió d’una  longitud de 1720 m fins a  l’emplaçament de  la EDAR entre el camí d’Aubals 
del mig i la granja del Barquer al marge dret del barranc de les Eixugueres i un abocament de 
l’efluent tractat al mateixa llera del barranc de les Eixugueres. 
 
En aquesta ubicació l’afecció és mínima ja que els terrenys no tenen cap interés ecològic. 
 
Alternativa 2 
 
L’alternativa 2 consisteix un una estació de bombament en el punt d’abocament actual i una 
impulsió d’una longitud de 2140 m fins a l’emplaçament de la EDAR entre el camí dels Aubals 
i  l’hort  de  Sant  Sebastià,  l’abocament  de  l’efluent  es  realitza  al  riu  Ebre  per mitjà  d’un 
col∙lector de gravetat de 900 m de longitud. 
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Els 900 metres de  col∙lector  tenen  cert  impacte per  la presència de  cultius de  fruiters de 
regadiu en el traçat i la necessitat de construir un bec de sortida al marge del riu. 
 
Alternativa 3 
 
L’alternativa 3 consisteix un una estació de bombament en el punt d’abocament actual i una 
impulsió d’una  longitud de 2470 m  fins a  l’emplaçament de  la EDAR a  la Partida d’Aubals 
entre  la  caseta  del  Viverista  i  la  caseta  de  l’Ernesto,  l’abocament  de  l’efluent  tractat 
s’efectua a la llera del barranc del Lligallo. 
 
Aquesta alternativa és la que comporta una longitud més gran d’impulsió encarint els costos 
de construcció i els consums per bombament. 
 
 
 
5.2. Impacte Estètic, Visual i Acústic 
 
Alternativa 1 
 
L’impacte és petit ja que no hi ha vies de comunicació importants adjacents a l’emplaçament 
i el nucli de població a 400 metres en els punts més pròxims. 
 
Alternativa 2 
 
No hi ha vies de comunicació adjacent a l’emplaçament ni nuclis de població pròxims però la 
construcció del bec de sortida al marge del riu Ebre suposa un impacte important. 
 
Alternativa 3 
 
L’impacte és petit ja que no hi ha vies de comunicació adjacent a l’emplaçament ni nuclis de 
població pròxims. 
 
5.3. Condicionants Geotècnics 
 
En  totes  les  alternatives  els  terrenys  ocupats  per  la  EDAR  són  de  les  mateixes 
característiques (col∙luvials amb matriu de sorres i argiles). Aquest tipus de sòl no comporta 
cap problema per a la construcció ja que la seva capacitat portant es molt bona. Únicament 
s’ha de tenir en compte l’alta permeabilitat d’aquest tipus de sòl. 
 
5.4. Condicionants del Relleu 
 
El relleu de la zona de possible ubicació de les tres alternatives és bo ja que es tracta d’una 
terrassa fluvial quaternària amb unes pendents aproximades del 4%. 
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5.5. Condicionants hidrològics 
 
Totes  les alternatives considerades s’han proposat fora de  la  llera d’inundació del Riu Ebre 
per a un cabal associat a un període de retorn de 500 anys. 
 
Pel que fa a l’alternativa 1 que està situada al costat del barranc de les Eixugueres s’adjunta 
estudi hidrològic en  l’annex corresponent en el que es constata que  les cotes d’inundació 
per als períodes de retorn de fins a 500 anys no afecten l’emplaçament de la EDAR. 
 
5.6. Condicionants hidràulics 
 
Totes tres alternatives necessiten una impulsió per tal de sortir de la zona d’inundació del riu 
Ebre, el desnivell geomètric que ha de superar aquesta és molt petit, per tant la sol∙licitació 
hidràulica  de  l’estació  de  bombament  és  causada  únicament  per  la  pèrdua  d’altura 
manomètrica  que  depèn  únicament  de  la  longitud  de  la  impulsió,  en  cap  dels  tres  casos 
suposa un condicionant. 
 
En el cas de l’alternativa 2 l’abocament es fa al riu Ebre mitjançant un col∙lector de gravetat, 
la  generatriu  del  col∙lector  de  900 metres  de  longitud  té  una  pendent motriu  seguint  la 
rasant  del  terreny  del  4%  aproximadament,  és  una  pendent  suficient  per  permetre  un 
diàmetre raonable i aconseguir unes velocitats mínimes que no produeixin sedimentació de 
sòlids. 
 
5.7. Accessibilitat 
 
Alternativa 1 
 
S’ha d’adequar el camí d’accés des de la carretera T‐324 de 160 metres de longitud. 
 
Alternativa 2 
 
S’ha d’adequar el camí d’accés des de la carretera T‐324 de 470 metres de longitud. 
 
Alternativa 3 
 
S’ha d’adequar el camí d’accés des de la carretera T‐324 de 630 metres de longitud. 
 
 
5.8. Costos de Construcció 
 
Per a valorar els  costos de  construcció es  fa un petit predimensionament  i posteriorment 
s’aproxima  el  cost  total  de  la  construcció.  Evidentment,  l’objectiu  d’aquest  apartat  no  és 
obtenir el cost real de cada alternativa, si no fer una aproximació, el més fiable possible, per 
tal de comparar el cost entre alternatives. 
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El preus utilitzats per avaluar el cost de les alternatives és la mitjana dels preus de diversos 
projectes constructiu similars: 
 
 
Alternativa 1 
 

Descripció  Preu  Amidament  Import (Euros) 

Bombament  20.000 €/unitat  1  20.000 

Impulsió  120€/m  1720 m  206.400 

Camí d’accés a l’EDAR  195 €/m  160 m  31.200 

Obra civil EDAR  236.250  1  236.250 

Equips EDAR  185.000  1  185.000 

  TOTAL (€)  678.850 

Taula 5.18. Pressupost aproximat per l’alternativa 1. 
 

 
Alternativa 2 
 

Descripció  Preu  Amidament  Import (Euros) 

Col∙lector  140 €/m  900  126.000 

Pous de registre  900 €/unitat  19  17.100 

Bombament  20.000 €/unitat  1  20.000 

Impulsió  120€/m  2140 m  256.800 

Camí d’accés a l’EDAR  195 €/m  470 m  91.650 

Obra civil EDAR  236.250  1  236.250 

Equips EDAR  185.000  1  185.000 

  TOTAL (€)  932.800 

Taula 5.19. Pressupost aproximat per l’alternativa 2. 
 
 
Alternativa 3 
 

Descripció  Preu  Amidament  Import (Euros) 

Bombament  20.000 €/unitat  1  20.000 

Impulsió  120€/m  2470 m  296.400 

Camí d’accés a l’EDAR  195 €/m  630 m  122.850 

Obra civil EDAR  236.250  1  236.250 

Equips EDAR  185.000  1  185.000 

  TOTAL (€)  860.500 

Taula 5.20. Pressupost aproximat per l’alternativa 3. 
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Conclusió 
 
L’alternativa  1  és  la més  barata  de  totes, mentre  que  l’alternativa  2  és  la més  cara.  Les 
diferències principals  són a causa de  les majors  longituds de camí d’accés, d’impulsió  i de 
col∙lectors amb els registres corresponents (aproximadament cada 50 metres). 
 
5.9. Costos d’Explotació, Manteniment i Conservació 
 
Els costos de manteniment i explotació que requeriran cada una de les alternatives anteriors 
seran pràcticament  idèntics. Primer es descriu d’una manera aproximada  les necessitats de 
personal, material, energia i manteniment. 
 
Es  tenen en  compte  les despeses que  són  fixes  i  les variables. Es  consideren els aspectes 
següents: 
 
Despeses fixes: 

Personal: 35.000 €/any∙operari 
Energia elèctrica: 3,75 €/kw∙mes 
Administració i varis 

 
Despeses variables: 

Energia elèctrica: 0,055 €/kw∙h 
Ús de reactius 
Retirada i transport de residus 

 
Despeses fixes 
 
Personal 
 
Es  planteja  que  dues  persones  estarien  dedicades  en  exclusiva  per  fer  la  tasca  de 
manteniment i explotació. 
 
Energia elèctrica 
 
En  l’alternativa 2  i 3 es considera que el cost de  fer arribar energia elèctrica a  la planta és 
important ja que no existeix cap infraestructura que passi a prop dels punts on s’instal∙laran 
les bombes. Com alternativa, es podrien utilitzar grups electrògens de gas‐oil però el cost 
d’explotació i manteniment es dispararia massa. 
 
A  l’alternativa  1  el  cost  és menor  ja  que  la  distància  des  d’on  es  pot  connectar  a  una 
escomesa elèctrica és propera (piscines). 
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Administració i varis 
 
Això  inclou material  d’oficina,  accessoris,  eines  pel  personal,  equips  de mesura,  roba  de 
treball, seguretat i salut, material de jardineria, ajuda tècnica, etc. 
 
A totes les alternatives els costos son pràcticament idèntics. 
 
Despeses variables 
 
Energia elèctrica 
 
El cost elèctric més important seria el dels bombaments, bufadors i centrífugues a totes les 
alternatives. 
 
 
Ús de reactius 
 
L’ús de reactius és mínim  ja que es tracta d’un sistema de  fangs activats sense decantació 
primària,  l’ús d’aquests queda reduït a correccions del pH en casos puntuals  i és  idèntic en 
les tres alternatives. 
 
Retirada i transport de Residus: 
 
Pel que fa als fangs i als residus generats, aquests són iguals per les tres alternatives.  
 
 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Personal  35.000  35.000  35.000 
Energia elèctrica  10.000  30.000  50.000 
Administració i varis  800  800  800 

TOTAL FIXES  45.800  65.800  85.800 

Energia elèctrica  5.000  6.000  7.000 
Retirada  i  transport  de 
residus 

10.000  10.000  10.000 

TOTAL VARIABLES  15.000  16.000  17.000 

TOTAL  60.800  81.800  102.800 

Taula 5.21. Cost anual de manteniment i explotació per a cada una de les alternatives 
proposades. 

 
Conclusió 
 
A  partir  de  les  estimacions  de  costos  fetes,  es  conclou  que  el  cost  de  manteniment  i 
explotació és més gran per les alternatives 2 i 3 que per l’alternativa 1. 
 
 
5.10. Disponibilitat de Terreny 
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Pel que  fa a  la disponibilitat de  sòl es  requereix un espai d’uns 2000 m2. Les  zones on es 
proposa l’execució de la EDAR són parcel∙les rústiques privades. El camí d’accés discorre per 
camins de domini públic i el traçat de la impulsió passa per zones de domini públic. 
 
5.11. Afectació a l’Entorn Socioeconòmic 
 
L’afectació a l’entorn socioeconòmic serà petita i en tot cas positiva ja que comportarà una 
millora de la qualitat de les aigües de l’entorn. 
 
5.12. Acceptació de la Població 
 
Les tres alternatives estan a una distància suficient de la població com per evitar males olors 
que provocarien rebuig en la població. 
 
5.13. Compatibilitat amb els Usos del Sòl 
 
Les  alternatives  1,  2  i  3  afecten  a  parcel∙les  privades.  Les  alternatives  2  i  3  són  les  que 
necessitaran més  servitud  temporal  i permanent per  la  seva major  longitud de  impulsió  i 
col∙lectors. 
 
5.14. Reutilització de l’Aigua 
 
Es podria reutilitzar l’aigua per al rec dels camps conreats en les tres alternatives.  
 
 
6. ANÀLISI MULTICRITERI 
 
En els apartats anteriors s’han comentat aquells conceptes importants a l’hora de decidir per 
la millor alternativa. S’establiran uns pesos relatius per a cada un dels conceptes descrits  i 
posteriorment es puntuarà cada alternativa de 1 a 10 segons  l’anàlisi feta anteriorment. La 
puntuació  1  vol  dir  que  l’alternativa  proposada  és molt  negativa  per  que  fa  al  concepte 
tractat respecte  les altres alternatives. Si  la puntuació és 10, voldrà dir que  l’alternativa és 
molt positiva pel que fa al concepte valorat. 
 
La Taula 5.22 mostra  l’anàlisi multicriteri  realitzat. En  la primera columna es descriuen els 
conceptes  i en  la segona es donen els pesos relatius. A  les altres columnes es puntua cada 
concepte segons l’alternativa. Al final de tot, es suma el producte pel pes relatiu i la nota de 
cada concepte per cada una de les tres alternatives. Es divideix per la suma total dels pesos 
per a obtenir d’aquesta manera la nota final mitja de cada una de les alternatives. 
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Concepte  Pes relatiu,  
indicador 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Impacte ambiental  15  8  6  5 
Impacte estètic, visual i acústic  10  7  8  8 

Condicionants geotècnics  5  7  7  7 
Condicionants de relleu  5  8  8  9 
Condicionants hidrològics  5  6  7  7 
Condicionants hidràulics  5  8  7  6 

Accessibilitat  18  8  7  7 
Costos de construcció  25  7  6  5 
Costos de manteniment  30  7  6  5 
Disponibilitat de terreny  25  7  7  7 

Afectació a l’entorn socioeco.  10  8  7  6 
Acceptació per la població  12  6  7  7 
Compatibilitat usos del sòl  10  6  6  6 
Reutilització de l’aigua  25  9  9  9 

Total Pesos 
= 200

1476  1385  1305 

    7,38  6,92  6,53 

Taula 5.22. Anàlisis multicriteri. 
 
 
 
De  l’anàlisi multicriteri es  conclou que  l’alternativa 1 és  la que ens dóna un  resultat més 
positiu, posteriorment trobem l’alternativa 2 i després l’alternativa 3. 
 
 
7. CONCLUSIÓ 
 
Un cop realitzat l’anàlisi multicriteri, s’ha optat per realitzar l’alternativa 1, la qual consisteix 
en projectar una EDAR pel nucli de Miravet a l’encreuament del camí d’Aubals del mig i amb 
el Barranc de les Eixugueres. Aquesta EDAR està formada per un pretractament, tractament 
biològic amb fangs activats (airejació prolongada). L’objectiu principal d’aquests tractaments 
és depurar les aigües i obtenir una qualitat suficient per abocar‐les al medi. 
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1. Definició, característiques i ubicació del projecte 

El projecte   objecte d’estudi defineix  la  construcció d’un  sistema d’impulsió  i EDAR per al 
tractament de les aigües residuals de Miravet. 
 
 
Figura 1.1: Situació geogràfica 
 
El sistema de sanejament de Miravet  recull  les aigües residuals generades pel municipi de 
Miravet mitjançant una impulsió de 1630 metres. 
 
Per  realitzar el  tractament de  les aigües  residuals,  l’EDAR disposa d’una  línia d’aigua  i una 
línia de fangs, on es realitzen diferents processos de tractament, ha estat dimensionada per 
una població equivalent de 1250 hab.‐eq. La  línia d’aigües consta dels següents processos: 
desbast de sòlids, desarenador‐desgreixador, reactors biològics i decantació secundària. 
 
La  línia  de  fangs  consta  dels  següents  processos:  recirculació  de  fangs,    purga  de  fangs 
biològics, espessidor de fangs biològics, i deshidratació de fangs. 

2. Tipus de projecte 

Els projectes, públics o privats, consistents en la realització d’obres, instal∙lacions o qualsevol 
altra  activitat  compresa  a  l’annex  I  s’hauran  de  sotmetre  a  una  avaluació  d’impacte 
ambiental de la manera prevista en aquesta llei.  
 
Només s’hauran de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental de la manera prevista en 
aquesta llei, així quan l’òrgan ambiental ho decideixi en cada cas, els següents projectes:  
 
Els projectes públic o privats consistents en  la realització d’obres,  instal∙lacions o qualsevol 
altra activitat compresa a l’annex II. 
 
Els  projectes  públics  o  privats  no  inclosos  a  l’annex  I  que  puguin  afectar  directa  o 
indirectament als espais de la Xarxa Natura 2000. 
 
El projecte de construcció de l’EDAR de Miravet no forma part de l’annex I ni II.  
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3. Principals alternatives estudiades 

Pel que  fa ales alternatives del procés  s’ha elegit a partir d’una matriu de  selecció on els 
criteris ambientals tenien un pes del 26,7% del total,  la presència d’olors,  la proliferació de 
mosquits o la superfície necessària han estat factors clau per rebutjar altres alternatives. 
 
Pel que fa a  les alternatives de  l’emplaçament s’ha elegit  la que proporcionava una menor 
longitud d’impulsió i col∙lectors per minimitzar l’afectació a l’entorn. 
 
A  continuació  es  detallen  les  diverses  alternatives  per  a  cadascun  dels  processos  o  es 
justifica en tot cas l’absència d’alternatives. 

3.1. PRETRACTAMENT. 

 
S’instal∙laran els processos típics de desbast, tamís fi i desarenat‐desgreixat. 

3.2. TRACTAMENT BIOLÒGIC. 

 
El tractament biològic escollit és un procés post anòxic per eliminar el nitrogen mitjançant 
desnitrificació,  com  que  en  l’estudi  d’alternatives  s’ha  escollit  l’airejació  prolongada  el 
procés  anòxic  no  requereix  d’una  font  de  carboni  ja  que  les  cèl∙lules  estan  en  respiració 
endògena i el carboni necessari l’obtenen de consumir‐se elles mateixes. 
 
Aquesta  configuració  permet  dimensionar  el  procés  sense  recirculació  del  nitrat  (procés 
preanòxic). 

3.3. TRACTAMENT DE FANGS. 

 
Els  fangs  de  purga  del  procés  biològic  es  porten  a  l’espessidor  de  fangs  prèviament  a  la 
deshidratació  per  centrifugació  amb  l’ajuda  de  polielectrolit.  El  sistema  d’airejació 
prolongada  produeix  una  gran mineralització  del  fang  ja  que  aquest  esta  en  la  fase  de 
respiració endògena, això produeix uns volums de purga petits. 

4. Anàlisi dels impactes potencials en el medi ambient 

També cal tenir en compte que qualsevol àmbit de les obres queda a més de 200 metres de 
cap nucli urbà, minimitzant així els impactes per molèsties als veïns. 
 
El principal impacte del projecte és positiu, es tracta de l’impacte que suposa el major volum 
d’aigües depurades que s’aboquen al medi receptor. 
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De la resta d’impactes citarem les qüestions més rellevants: 
 
Vegetació: només s’afecten espècies que creixen al marge dels camins a causa del trànsit de 
camions i maquinària per aquests, cal dir que aquest tipus de vegetació té poca importància 
per  l’ecosistema. No hi ha més afectació a  la vegetació ja que tot el moviment de terres es 
realitza a l’interior de les instal∙lacions existents que en tot cas ja no tenen valor ambiental. 
 
 

 
Figures 1.3 i 1.4 Vegetació existent a la zona prevista per a l’ampliació i rodalies. 
 
 
Fauna: igual que en el cas de la vegetació l’incidència és mínima per l’emplaçament delimitat 
de la obra. 
 
 
 

 
Figura1.5. fauna existent al medi on es realitzarà l’obra. 

 
 
Paisatge: només s’alterarà durant el transcurs de les obres per la pols generada i la presència 
de bestretes de material a les immediacions de la zona, un cop acabades les obres l’impacte 
paisatgístic serà el mateix que abans de l’ampliació. 
 
Medi  socioeconòmic:  no  te  cap  implicació  en  aquest  concepte  ja  que  no  intervé  en  cap 
recurs ni valor de la zona. 
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Patrimoni  cultural: no afecta a cap de  les  zones o edificacions catalogades com patrimoni 
cultural de la comarca.  
 

 
Figura 1.6. Patrimoni cultural. Castell de Miravet. 
 
De manera  que  es  conclou  que  tots  els  impactes  generats  per  l’ampliació  de  l’EDAR  són 
compatibles i el més important de tots és positiu. 

5. Les mesures adoptades per a la protecció adequada del medi ambient. 

Mesures preventives, correctores o compensatòries; les mesures adoptades, d’acord amb la 
naturalesa dels impactes compatibles, seran en tots els casos de prevenció. 
 
A continuació se citen les mesures correctores adoptades per a cada impacte: 
 
Generació  de  pols:  s’utilitzaran  veles  protectores  als  vehicles  de  transport  de  terres,  es 
realitzarà una humectació de la terra procedent d’excavacions, es regaran i estabilitzaran els 
camins i es realitzaran les tasques més crítiques en horaris que no causin molèsties als veïns. 
 
Contaminació  produïda  pels  vehicles:  només  podran  treballar  a  l’obra  vehicles  que  hagin 
superat la revisió preceptiva (ITV) 
 
Contaminació acústica: es restringiran els treballs en unes franges horàries no intempestives, 
es realitzaran revisions periòdiques dels vehicles i es limitarà la velocitat màxima a 30 Km/h. 
 
Sòls:  es  delimitaran  els  camins  de  circulació,  es  farà  un  anàlisi  del  balanç  de  terres, 
s’impermeabilitzarà  la  zona  de  la  segona  línia  de  la  EDAR  amb  un metre  d’argiles  i  es 
realitzaran basses de contenció per evitar la fuga de vessaments contaminants. 
 
Hidrologia: Similar a  la protecció de sòls, a més s’evitarà perjudicar  llera pública  i planícies 
d’inundació d’aquesta. 
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Vegetació: evitar la generació de pols, ja s’ha definit al punt corresponent, i ubicar els parcs 
de maquinària en zones amb  la mínima vegetació possible, es minimitzarà el risc d’incendi 
evitant  encendre  focs  per  cremar  deixalles  o  restes  d’esbrossada  del  terreny,  per  l’ús  de 
bufadors o altres procediments amb  risc potencial d’incendi es seguiran  totes  les mesures 
necessàries i es tindrà especial cura amb la disposició d’elements d’extinció. 
 
Medi  socioeconòmic:  en  cas  de  necessitar  utilitzar  vies  de  comunicació  públiques  es 
senyalitzaran convenientment  i en cas de tallar  la circulació es farà en hores que afectin el 
mínim  al  trànsit,  es  reposaran  tots  els  serveis  afectats  i  s’adoptaran  mesures  per 
interrompre el servei el mínim temps possible. 
 
Gestió  de  residus:  Es  realitzarà  una  separació  dels  residus  per  tal  de  transportar‐los  a 
monodipòsit  o  centre  de  reciclatge  autoritzat,  en  tot  moment  es  procurarà  reduir  la 
producció  de  residus  així  com  el  consum  de materials  realitzant  una  planificació  amb  tal 
objectiu. Es reutilitzaran tots els materials que sigui possible per tal de reduir la producció de 
residus. 

6. Forma de realitzar el seguiment que garanteixi el compliment de les mesures. 

El programa de Vigilància Ambiental té l’objectiu de realitzar el seguiment que garanteixi el 
compliment de les mesures previstes. 
 
Els objectius del programa de Vigilància Ambiental (P.V.A) es concreten en:  
 
 A)  Verificar  l’avaluació  inicial  dels  impactes  previstos,  concretant  detalladament  els 
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats.  
 
B) Controlar  l’aplicació de  cadascuna de  les mesures  correctores previstes en el projecte, 
d’acord  amb  les  recomanacions  tècniques  del  plec  de  prescripcions  i  els  amidaments 
reflectits al pressupost. Realitzar un seguiment de la seva evolució en el temps.  
 
C) Definir d’immediat mesures  correctores adients en  cas d’aparició de nous  impactes no 
previstos.  
 
D) Redefinir noves mesures correctores en cas d’ineficàcia de les actuacions previstes. 
El  pla  d’Obra  ambiental  s’ha  de  dissenyar  amb  la  informació  continguda  al  pla  d’Obra 
Constructiu. 
 
Les  següents  accions es programen per portar un  control  acurat de  l’afectació que  l’obra 
està  tenint  sobre  el  medi  ambient,  fer  un  seguiment  del  compliment  de  les  mesures 
correctores i, en cas necessari, desenvolupar noves mesures:  
 
Abans de  començar  l’obra:  comprovar que  tota  la maquinària  compleix  la normativa  i ha 
passat  les revisions obligatòries, delimitar els camins per al trànsit de camions així com  les 
zones per acumulació de lixiviats i altres líquids, verificar l’absència d’afectació sobre lleres, 
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verificar  que  la  situació  de  les  zones  de  bestretes  i  el  parc  de maquin`paria  està  fora de 
zones de vegetació, comprovar que es disposa de tota la infraestructura necessària per a la 
correcta gestió de residus. 
 
A més a més es realitzarà un seguiment setmanal en el qual s’ompliran unes fitxes verificant 
totes les comprovacions i actuacions que s’han portat a terme, així com un informe mensual 
amb el mateix objectiu però més exhaustiu. 
 
Tot  aquest  procediment  va  acompanyat  de  reunions  setmanals  a  l’obra  amb  el  personal 
responsable  d’aquesta,  elaboració  de  memòries  on  s’explicita  el  procediment  seguit  i 
realització de reportatges fotogràfics. 

7. Justificació de si sotmetem el projecte a Avaluació d’Impacte Ambiental 

Com que el projecte està dimensionat per tractar l’efluent de menys de 10.000 hab‐eq i no 
afecta espais de  la Xarxa Natura 2000 no s’ha de sotmetre al procés d’avaluació d’impacte 
ambiental. 
 
Es remarca a més que: 
 

 El principal impacte és positiu  

 Tots els impactes són compatibles i, per tant les mesures són de caràcter preventiu  
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Fotografia 1 
Vista aèria del nucli urbà, s’observa el riu i el 
canal de les Illetes que hi desemboca. La part 
de ponent del nucli té una orografia que la fa 
poc apta per l’emplaçament de l’EDAR. 
 

 
Fotografia 2 
Vista  aèria  del  nucli  urbà,  s’aprecia 
l’emplaçament de  la EDAR a  la part superior 
de la imatge, els camps de cultiu presents són 
cirerers i altres espècies de regadiu. 
 
 
 

 
Fotografia 3 
Platja al marge dret de l’Ebre, al centre de la 
imatge  ubicació  de  la  E.B.  projectada  a 
l’interior de  les restes d’una antiga drassana 
per minimitzar  l’impacte visual de  la  façana 
fluvial 

 
Fotografia 4 
Obra de drenatge del canal de les Illetes, pas 
de  la  impulsió  aprofitant  una  de  les 
obertures. 
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Fotografia 5 
Canal de  les  Illetes en direcció  aigües  avall, 
per  la  part  dreta  de  la  imatge  discorre  el 
traçat projectat de la impulsió. 
 
 

 
 
Fotografia 6 
Barranc  de  les  Eixugueres,  tram  asfaltat, 
caldrà  restituir  l’asfalt  després  d’instal∙lar  la 
impulsió dins la rasa 
 
 
 

 
Fotografia 7 
 
Barranc de les Eixugueres, encreuament amb 
la  carretera.  S’habilitarà  un  pas  alternatiu 
per la circulació de vehicles. 
 

 
Fotografia 8 
 
Emplaçament previst per a  la EDAR  zona de 
cultius  de  regadiu  i  camí  d’accés  que  es 
dotarà  d’una  capa  de  tot‐ú  i  un  doble 
tractament superficial. 
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Per avaluar els riscos d’inundació de la planta depuradora definim dos tipus d’inundació possible; la 
provocada per l’elevació del nivell del riu Ebre, la denominarem fluvial continental, i la provocada pels 
barrancs existents en la zona, la denominarem torrencial mediterrània. 

1. Inundació fluvial continental 
 
L’emplaçament de la EDAR objecte del projecte es troba en una plana d’inundació del riu Ebre. 
 
Es consulta l’INUNCAT (PLA ESPECIAL D'EMERGÈNCIES PER INUNDACIONS), aquest té 
l’objectiu de fer front a les emergències per inundacions, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, 
establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de 
Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades. 
 
El pla INUNCAT quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya, els aspectes fonamentals per 
a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de les èpoques de perill i 
desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de recolzament per als treballs 
d'actuació en cas d'emergència. 
 
D’aquest pla obtenim tots els punts crítics per inundació a la conca de l’Ebre catalana per a 10 i 25 
anys de període de retorn, les fitxes que afecten el nostre projecte són les següents: 
 
 

 
 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 8. ESTUDI D’INUNDABILITAT 

 

 
 
 
 
Per tal d’avaluar el risc d’inundació i les mesures correctores es consulta l’Estudi: Delimitació de 
zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT Conca de l'Ebre (Conques intercomunitàries de 
Catalunya) publicat a Barcelona per l’Agència Catalana de l’Aigua l’any 2002. 
 
Aquest estudi està destinat a definir les línies d'inundació corresponents a 500, 100 i 50 anys de 
període de retorn en els rius més importants de les conques catalanes de l'Ebre (CCE), així com les 
àrees potencialment inundables des d'un punt de vista geomorfològic de pràcticament tot el territori de 
les CCE. A més, inclou una base de dades de punts crítics, és a dir, punts en què l'experiència de 
molts anys de gestió dels espais fluvials diu que hi ha problemes recurrents. 
 
A continuació es mostra el plànol corresponent a la delimitació de zones inundables a la ubicació 
d’interès, al final de l’annex s’adjunta el full 471 de l’estudi de la Conca de l’Ebre d’on s’ha extret la 
informació. 
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És necessari ubicar la EDAR fora de la zona inundable per al període de retorn de 500 anys, tal com 
s’ha detallat a l’estudi d’alternatives per a l’emplaçament, la resta de factors limitants són: ubicació 
dins de la plana al·luvial per evitar grans moviments de terra, distància superior a 200m del nucli urbà, 
menor longitud d’impulsió i col·lectors possible. 
 
Es conclou que la ubicació que satisfà satisfactòriament els condicionants és al marge dret del 
barranc de les Eixugueres a la intersecció d’aquest amb el camí dels Aubals del mig. 
 
A continuació s’estudia el risc d’inundació causat pel Barranc de les Eixugueres, tant pel que fa a la 
ubicació de la EDAR com en el traçat de la impulsió. 
 
 

2. Inundació torrencial mediterrània 
 
Es realitza l’estudi hidrològic del barranc de les Eixugueres. 
 
METODOLOGIA 
 
Els resultats, conclusions i interpretacions parteixen dels següents punts: 
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Elecció dels períodes de retorn adequats segons  la Guia tècnica: Recomanacions tècniques 
per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi 
ambient i habitatge, Agència Catalana de l’Aigua. Aquests corresponen a: Zona fluvial (T=10 
anys), sistema hídric (T=100 anys) i zona inundable per episodi extraordinari (T=500 anys). 

Obtenció de la pluviometria del document: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular i 
el programari maxpluwin, Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento. Utilitzant 
la distribució SQRT‐ET máx que és la que millor s’adapta al clima mediterrani. 

Obtenció del cabal de descàrrega mitjançant el Mètode Racional amb els perfeccionaments 
sobre l’estimació dels paràmetres C i I efectuats per l’US Soil Conservation Service (SCS), les 
modificacions  efectuades  per  J.R.Témez  per  adaptar  el  mètode  a  la  península  Ibèrica, 
atenent‐nos  als  mètodes  de  transformació  pluja‐escorrentiu  de  la  Guia  tècnica: 
Recomanacions  tècniques  per  als  estudis  d’inundabilitat  d’àmbit  local,  Generalitat  de 
Catalunya,  Departament  de  Medi  ambient  i  habitatge,  Agència  Catalana  de  l’Aigua  i  la 
Delimitació  de  zones  inundables  per  a  la  redacció  de  l'INUNCAT  Conques  internes  de 
Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua 

Modelització hidràulica amb el cabal obtingut en el Mètode Racional per a cada període de 
retorn  utilitzant  el  programari  HEC‐RAS  de  l’US  Army  Corps  of  Engineers,  Hidrològic 
Engineereing Center. 

Totes  les  etapes  detallades  van  acompanyades  de  les  pertinents  visites  in  situ  per  la 
identificació  de  la  geomorfologia,  usos  del  sòl  de  la  conca,  caracterització  de  la  llera, 
mesurament  de  seccions,  observació  de  drenatges  existents,  etc.  i  de  la  recopilació  de 
cartografia necessària; mapes de pendents, d’usos del sòl i geològic. 

Obtenció  de  resultats  amb  les  cotes  d’inundació  per  a  les  tres  probabilitats  d’ocurrència 
considerades. 

CARACTERITZACIÓ DE LA CONCA 

Geometria 

Per a la caracterització de la conca receptora s’ha utilitzat el mapa topogràfic 1:5.000 de l’ICC 
i per a la modelització hidràulica s’han realitzat mesures in situ del tram de barranc estudiat. 

 

Geomorfologia 

 
Conca del barranc de les Eixugueres: 
 
El  tram  baix  del  barranc  discorre  per  terrasses  fluvials  quaternàries  mentre  que  a  la 
capçalera trobem litologies que daten del Mesozoic: 
 
Terrassa 1:  
 
Qt1     Sorres, graves i còdols amb matriu sorrenca. Llims sorrencs al sostre. Holocè. 
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Terrassa 2:  
 
Qt2    còdols  i graves amb matriu sorrenca  i mal seleccionades. Llims vermellosos a 

sostre. Plistocè superior. 
 
Qv2    Graves  anguloses  amb matriu  llimosa,  llims  vermellosos  a  sostre  i  crostes 

carbonàtiques. Ventall al∙luvial correlacionable amb Qt2. Plistocè superior. 
 
Terrassa 3:  
 
Qv3:    Graves  i  conglomerats,  sorres,  llims,  argiles  i  crostes  carbonàtiques. Ventall 

al∙luvial correlacionable amb Qt3. Plistocè superior. 
 
Mesozoic:  
 
PEOlg‐m  Lutites  vermelles,  localment  blanques  i  verdoses  ,  amb  alguns  nivells  de 

gresos, conglomerats, guixos blancs, calcàries i dolomies blanques (depressió 
de Móra). Eocè superior‐Oligocé. 

 
Les terrasses quaternàries són les mateixes que s’han definit a l’annex relatiu a la geologia, la 
litologia present a la conca afavoreix una bona retenció superficial de l’aigua ja que presenta 
bones profunditats de sòl permeable; caracterització hidrològica A‐B, tan sols les zones més 
altes  que  daten  del  mesozoic  tenen  una  permeabilitat  més  pobra  i  confereixen  una 
caracterització hidrològica C. 

Hidrologia 

 
Es tracta d’una conca rural amb gran part de la superfície coberta per boscos, algunes zones 
d’alta pendent presenten afloraments rocosos. 
 
 

Ús  Po 
Àrees parcials 

(km2) 

Massa forestal clara A  60  7,538 

Conreus en filera <3% A  85  8,710 

Roca permeable >3%  3  0,502 

TOTAL  71,29 16,75 

 

Pluviometria 

 
 
 
 
 

Paràmetre  valor 

Cv  0,45 

P  70mm 
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On: 
Cv  coeficient de variació 
P   mitjana de la pluja diària màxima 
 
 
 
 
 
 
 
 
On: 
Xt  quantil local Xt=P*Yt 
Yt  quantil regional 
 
 
Valors de la pluja màxima diària amb la distribució d’extrems SQRT‐ET max: 
 

Pluja corresponent  Període de retorn T (anys)  Pluja diària Pd (mm) 

Zona fluvial  10  108 

Sistema hídric   100  181 

Episodi extraordinari  500  240 

 

CÀLCUL DEL CABAL D’AVINGUDA 

 
Mètode Racional: 
 
A  continuació  s’exposen  tots  els  paràmetres  que  intervenen  en  el  càlcul  de  l’avinguda 
mitjançant el mètode racional: 
 
Per ajustar la pluja diària a la superfície considerada s’utilitza un factor reductor, Ka. 
 

  1Ka  per  A < 1  
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log
1

A
Ka   per A > 1  

 
On, A és l’àrea de la conca en Km². 
 
La relació entre la intensitat màxima de pluja horària (I1) i la intensitat màxima diària (I24) és  
per a la regió de Catalunya segons el mapa d’isolínies elaborat per en J.R. Témez, de 11. 
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Pluja corresponent  T (anys)  Yt  Xt 
(mm/dia) 

Zona fluvial  10  1,549  108,43 

Sistema hídric   100  2,586  181,02 

Episodi extraordinari  500  3,433  240,31 
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On, It es la intensitat mitjana màxima de la pluja en t hores expressada en mm/h. 
 
Temps de concentració (tc) 
 
El temps de concentració d’una conca ve definit com l’interval de temps transcorregut entre 
l’instant en que finalitza la pluja i l’instant en que deixa de passar l’escorrentia per la secció 
en estudi. 
 
Es calcula mitjançant les expressions següents: 
 
 
a) Conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca 
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L
TC  

 
b) Conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de  l’àrea de  la conca  i 
amb  urbanitzacions  independents  que  tinguin  un  clavegueram  de  pluvials  no  unificat  o 
complet. 
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c) Conques urbanes, amb un grau d’urbanització superior al 4% de  l’àrea de  la conca amb 
clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable i de petita rugositat. 
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Tc, temps de concentració en hores 
L,  longitud del curs principal en Km. 
J,   pendent mitjà del curs principal en m/m. 
 , grau d’urbanització de la conca en tant per u. 

 
Utilitzarem la formula del temps de concentració corresponent a conques rurals. 
 
Coeficient d’escorrentiu (c) 
 
El  coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de component superficial de la precipitació i 
depèn de  la  relació  entre  la precipitació màxima diària Pd  corresponent  a un període de 
retorn  i  al  llindar  d’escorrentiu  P0  que  és  l’abstracció  inicial  de  pluja  que  pot  retenir  la 
superfície del terreny. 
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Pd’,    pluja màxima diària per a un període de retorn, en mm. 
P0’, es  la quantitat de pluja que  cal perquè  comenci a haver‐hi escorrentia  i ve donat per 
resultat de multiplicar P0 pel coeficient regional r (a Catalunya r = 1.3), en mm. 
 
Si  la conca és heterogènia, conreus existents o tipus de sòl, el coeficient P0 es treu com  la 
mitjana ponderada de les àrees parcials: 
 

 

 


Ai

AP
P ioi

0  

Cabal d’escorrentia (Q) 
 
El cabal màxim d’una conca en  la secció d’estudi o punt de referència, per a una  intensitat 
màxima de pluja en un període de retorn ve determinat, segons el mètode racional, per  la 
formula: 

K
AIC

Q 



6,3

 

essent: 
Q,  cabal màxim en m3/s 
A,  superfície de la conca vessant en km² 
I,    intensitat màxima mitjana de pluja, en mm/h per a un període  igual al temps de 
concentració de la conca i amb el mateix període de retorn que el cabal buscat. 
C,  coeficient d’escorrentia que determina  la part de  la pluja màxima que  arriba  al 
punt estudiat en el moment de màxim cabal. 
K,   coeficient d’uniformitat estimat experimentalment (J.R. Témez “Generalización y 
mejora del método racional” en “Ingenieria Civil 82”, publicació CEDEX 
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Les superfícies que ens ocupen tenen cobertures vegetals que consten majoritàriament de 
boscos, conreus en filera i una petita part de roca permeable a la serra de Cavalls. 
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BASE GEOLÒGICA, I DE PENDENTS 
 
Cartografia consultada: 
 
Base Geologica. Sèrie Magna: litologia full 471 
X,Y: 301082.6, 4546969.8 
Lon, Lat: 0° 37' 59.6760", 41° 2' 56.2426" (interior) 
Perímetre (projecció): 11325.6 m (11.3 km) 
Àrea (projecció): 3572735.1 m² (357.3 ha) 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
Litologia present en superfície a l’emplaçament previst per a l’EDAR: 
 
Epígraf: Qt2, Qv2 
Litologia predominant: graves 
Altra litologia present (1): còdols, sorres, argiles 
 
Era: CENOZOIC   
Període: QUATERNARI   
Època: HOLOCÈ‐PLISTOCÈ 
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USOS DEL SÒL 
 
La cartografia d’usos del sòl per a la determinació del la cobertura del terreny s’ha extret 
dels fulls disponibles per al lector de mapes Miramón (UAB): 
 
 
Usos del sòl de 2002 
col, fila:   594,  7443 
X,Y: 277195.0, 4526596.5 
Lon, Lat: 0° 21' 23.8558", 40° 51' 33.9984"10 
_________________________________________ 
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PLUVIOMETRIA 
 
Obtenció de la pluviometria del document: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular i 
el programari maxpluwin, Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento. Utilitzant 
la distribució SQRT‐ET máx que és  la que millor s’adapta al clima mediterrani. S’han extret 
les pluges corresponents als períodes de retorn considerats. 
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PENDENTS 
 
 
El mapa de pendents s’ha extret del lloc web de l’Agència Catalana de l’Aigua referenciat per 
la Guia Tècnica Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local.  
 
Es tracta d’una imatge ràster georeferenciada amb mida del píxel no superior a 100 metres. 
 
Les zones de color són les de pendent inferior al 3% i la resta superior, les zones abancalades 
de la conca estudiada s’han considerat de pendent inferior al 3% tot i no aparèixer al mapa 
per tenir longituds inferiors a la mida dels píxels. 
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VALORS DEL LLINDAR D’ESCORRENTIU 
 
Taula extreta de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, 
Generalitat de Catalunya, Departament de Medi ambient i habitatge, Agència Catalana de 
l’Aigua. 
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RESULTATS 

 
Hidrologia, característiques geomètriques: 
 

Variable  Descripció  Valor

A (Km2)  Àrea de la conca vessant  16,8

L (Km)  Longitud del curs principal  12,02

H (m)  Desnivell  612,6

J (%)  Pendent mitjà del curs  5

r ( ‐ )  Factor regional  1,3

K ( ‐ )  Coeficient d'uniformitat  1,25

KA  ( ‐ )  Coeficient de simultaneïtat  0,92

tc (h)  Temps de concentració  3,50

 
 
Període de retorn 10 anys 
 

Variable  Descripció  Valor

Pd (mm/d)  Pluja diària  108,4

P'd (mm/d)  Pluja diària corregida  100

Id (mm/h)  Intensitat mitja diària  4,15

Itc (mm/h)  Intensitat mitja en el temps de concentració  20,3

P0 (mm)  Llindar d'escolament  71,3

P'0 (mm)  Llindar d'escolament corregit  92,7

C ( ‐ )   Coeficient d'escolament  0,01

Q (m3/s)  Cabal punta de l'avinguda  1

 
 
Període de retorn 100 anys 
 

Variable  Descripció  Valor

Pd (mm/d)  Pluja diària  181

P'd (mm/d)  Pluja diària corregida  166

Id (mm/h)  Intensitat mitja diària  6,93

Itc (mm/h)  Intensitat mitja en el temps de concentració  34,0

P0 (mm)  Llindar d'escolament  71,3

P'0 (mm)  Llindar d'escolament corregit  92,7

C ( ‐ )   Coeficient d'escolament  0,12

Q (m3/s)  Cabal punta de l'avinguda  24
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Període de retorn 500 anys 
 

Variable  Descripció  Valor

Pd (mm/d)  Pluja diària  240,3

P'd (mm/d)  Pluja diària corregida  221

Id (mm/h)  Intensitat mitja diària  9,20

Itc (mm/h)  Intensitat mitja en el temps de concentració  45,1

P0 (mm)  Llindar d'escolament  71,3

P'0 (mm)  Llindar d'escolament corregit  92,7

C ( ‐ )   Coeficient d'escolament  0,20

Q (m3/s)  Cabal punta de l'avinguda  52

 

MODELITZACIÓ HIDRÀULICA 

Tram final del Barranc de les Eixugueres: Canal de les Illetes: 

 
L’ objectiu és determinar els calats i velocitats que es produeixen per decidir per on passarà 
la impulsió i la protecció que necessitarà per una eventual erosió causada per l’aigua. El final 
del Barranc de les Eixugueres (últims 350 metres), està constituït per un canal endegat amb 
gabions en els laterals. 

S’han  fet  diverses  estimacions  de  la  capacitat  hidràulica  del  canal  de  les  Illetes  en  règim 
permanent uniforme utilitzant  la  fórmula de Manning. Amb  aquesta primera  aproximació 
obtenim una capacitat suficient per vehicular  l’avinguda corresponent al període de retorn 
de 500 anys (zona inundable) i una velocitat màxima de 3,58 m/s per al pendent de l’1%. 

 

Hidràulica Canal de les Illetes (aproximació RPU): 

 

Q Manning 
(m3/s) 

A  
(m2) 

N 
 

Rh  
(m) 

Pm 
(m) 

I  
(‐) 

B 
(m) 

H 
(m) 

v 
(m/s) 

60.1  16.8  0.032  1.226 13.7 0.0100 10.5 1.6 3.58 

58.6  16.8  0.032  1.226 13.7 0.0095 10.5 1.6 3.49 

57.1  16.8  0.032  1.226 13.7 0.0090 10.5 1.6 3.396 

 
 

A continuació es realitza una modelització numèrica per verificar les cotes d’inundació i les 
velocitats que es produeixen en règim gradualment variat. 
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 Període de retorn 10 anys (zona fluvial)  

Perfil làmina d’aigua: 

 

Perfil de velocitat: 

 

Taula de resultats 

PK 
 

Q Total 
 

Cota 
tàlveg 

làmina 
lliure 

Cota 
crítica 

 Cota
L.E. 

Pendent 
L.E. 

Vel. 
 

Amplada 
 

Froude 
 

  (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s) (m)    

280  1 
 
 
 
 
 

 

4.5  4.62  4.60 4.65 0.010002 0.81 10.21  0.75 

90  2.1  2.21    2.25 0.011839 0.86 10.21  0.81 

50  1.7  2.04  1.76 2.04 0.000087 0.15 19.58  0.08 

O.D.                 

40  1.2  1.26  1.26 1.3 0.021947 0.79 19.51  1.00 

0  0.3  0.32  0.32 0.33 0.036063 0.5 93.96  1.07 
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Període de retorn 100 anys (sistema hídric) 

Perfil làmina d’aigua 

 

Perfil de velocitat 

 

Taula de resultats 

PK 
 

Q Total 
 

Cota 
tàlveg 

làmina 
lliure 

Cota 
crítica 

 Cota
L.E. 

Pendent 
L.E. 

Vel. 
 

Amplada 
 

Froude 
 

(m)  (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s) (m)    

280  24 
 
 
 
 

 
 

4.5  5.31  5.33 5.73 0.010000 2.90 10.88  1.03 

90  2.1  3.25    3.46 0.003041 2.02 10.93  0.60 

50  1.7  3.34  2.23 3.37 0.000262 0.75 19.86  0.19 

O.D.                 

40  1.2  1.73  1.73 2 0.010999 2.3 19.62  1.01 

0  0.3  0.44  0.48 0.58 0.034174 1.69 115.95  1.42 

Període de retorn 500 anys (zona inundable) 
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Perfil làmina d’aigua 

 

Perfils de velocitats 

 

Taula de resultats 

PK 
 

Q Total 
 

Cota 
tàlveg 

làmina 
lliure 

Cota 
crítica 

 Cota
L.E. 

Pendent 
L.E. 

Vel. 
 

Amplada 
 

Froude 
 

  (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s) (m)    

280  52 
 
 
 
 
 

 

4.5  5.78  5.87 6.56 0.010003 3.9 10.95  1.11 

90  2.1  3.92  3.47 4.28 0.002996 2.7 22.44  0.64 

50  1.7  4.10  2.59 4.15 0.000294 1.0 40.00  0.21 

O.D.                 

40  1.2  2.09  2.09 2.55 0.009260 3.0 19.70  1.01 

0  0.3  0.51  0.60 0.79 0.042217 2.4 127.88  1.69 
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Seccions Període de retorn 500 anys: 
 
PK280 

 
 
PK240 

 
 
PK 200 
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PK 49 obra de pas aigües amunt 

 
 
PK 40 obra de pas aigües avall 
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Perfil pseudo‐3D Període de retorn 500 anys 
 
 

 
 
Un cop superada l’obra de pas el calat i la velocitat baixen sensiblement ja que ja no hi ha un 
canal amb unes caixers definits i la secció ocupada esdevé molt més gran. 
 
 

 
 
Al llarg del canal de les illetes la làmina lliure es manté per sota de la coronació dels gabions. 
Tan sols els supera a pocs metres de l’obra de pas per l’obstrucció que causa aquesta. 
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A l’inici del canal queda un resguard de gairebé un metre fins a la coronació, a mesura que 
avancem  la  corba  de  rabeig  C3  va  augmentant  el  calat  fins  que  es  produeix  un  ressalt 
hidràulic al PK100  i  la corba de  rabeig C1 que es desenvolupa a continuació sobrepassa  la 
coronació dels gabions. 
 
 

 
 
S’observa com es produeix un petit desbordament just abans de l’obra de pas, al marge dret 
s’inunda  la zona de servitud hidràulica que està constituïda per un camp d’arbres  fruiters, 
mentre que al marge esquerre la inundació tan sols mulla el primer metre des de la base del 
talús que serà la part que anirà protegida amb escullera. 
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Situació alternativa: (crescuda del riu Ebre simultània a l’avinguda del barranc): 
 
Fins  ara hem  suposat que  la  cota del  riu Ebre no  influïa  al  canal de  les  Illetes  ja que era 
inferior a la cota del peu de l’obra de drenatge que és una secció de control.  
 
En  aquesta  secció  realitzem  la  simulació    assumint  una  cota  del  riu  Ebre  igual  a  la  de  la 
coronació dels tubs d’acer corrugat de l’obra de drenatge, aquesta cota és aproximadament 
la que produeix  la màxima avinguda ordinària  (1.607 m3/s)  s’observa que  la  inundació del 
canal  és  la  causada  per  la  làmina  lliure  del  riu,  el  cabal  del  barranc  aigües  amunt  no  és 
afectat per aquesta  ja que funciona en règim ràpid, un cop arriba al PK250 es produeix un 
ressalt hidràulic per desembocar al riu. 
 
 

 
 
De  manera  que  considerem  que  la  situació  d’avinguda  simultània  del  barranc  de  les 
Eixugueres i del riu Ebre no suposa una suma dels riscos o perjudicis de cadascun sinó que el 
riu  Ebre  fixa  la  cota  d’inundació mentre  que  el  barranc  funciona  independentment  fins 
arribar a la cota del riu. 
  
Hem omès les simulacions amb les corresponents avingudes de l’Ebre de major cabal ja que 
s’arribaria a la mateixa situació. 
 
Es conclou que les tensions de fons que es produeixen a causa de les avingudes del barranc 
no són prou grans com per afectar la impulsió dins de la rasa compactada segons els plànols. 
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Fotografia 1 
 
Obra de drenatge del canal de les Illetes. 
 
 

Fotografia 2 
 
Llera del canal de les Illetes, n=0,032. 
 
 

Fotografia 3 
 
Marge esquerre del canal de les Illetes, 
s’observen els gabions. 

Fotografia 4 
 
Marge dret del canal de les illetes, amb 
canalització existent en prisma de formigó 
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Barranc de les Eixugueres, emplaçament EDAR  

 
Tot i tractar‐se del mateix Barranc es repeteix l’estudi hidrològic ja que es tracta d’un punt 
més amunt en el curs i la conca vessant és menor. En aquest cas només es realitza la 
simulació per a 500 anys ja que es constata que la cota d’inundació en aquest cas no arriba a 
l’emplaçament de la EDAR.  
 
4.3. Hidrologia 

S’obtenen uns resultats semblants amb 2 Km2 menys aproximadament 
 

Ús  Po  Àrees parcials (km2) 

Massa forestal clara A  60  7,338 

Conreus en filera <3% A  85  6,711 

Roca permeable >3%  3  0,403 

TOTAL  70,02 14,452 

 
 
Resultats: 
 
Valors fixes 
 

Variable  Descripció  Valor

A (Km2)  Àrea de la conca vessant  14.5

L (Km)  Longitud del curs principal  10.46

H (m)  Desnivell  601.2

J (%)  Pendent mitjà del curs  6

KA  ( ‐ )  Coeficient de simultaneïtat  0.92

I1/Id ( ‐ )  Relació intensitat mitja diària/ horària  11

tc (h)  Temps de concentració  3.07

K ( ‐ )  Coeficient d'uniformitat  1.23

P0 (mm)  Llindar d'escolament  70.0

r ( ‐ )  Factor regional  1.3

P'0 (mm)  Llindar d'escolament corregit  91.0
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Període de retorn 10 anys 
 

Variable  Descripció  Valor

Pd (mm/d)  Pluja diària  108.4

P'd (mm/d)  Pluja diària corregida  100

Id (mm/h)  Intensitat mitja diària  4.17

Itc (mm/h)  Intensitat mitja en el temps de concentració  22.3

C ( ‐ )   Coeficient d'escolament  0.02

Q (m3/s)  Cabal punta de l'avinguda  2

 
 
Període de retorn 100 anys 
 

Variable  Descripció  Valor

Pd (mm/d)  Pluja diària  181

P'd (mm/d)  Pluja diària corregida  167

Id (mm/h)  Intensitat mitja diària  6.96

Itc (mm/h)  Intensitat mitja en el temps de concentració  37.2

C ( ‐ )   Coeficient d'escolament  0.13

Q (m3/s)  Cabal punta de l'avinguda  23

 
 
Període de retorn 500 anys 
 

Variable  Descripció  Valor

Pd (mm/d)  Pluja diària  240.3

P'd (mm/d)  Pluja diària corregida  222

Id (mm/h)  Intensitat mitja diària  9.24

Itc (mm/h)  Intensitat mitja en el temps de concentració  49.4

C ( ‐ )   Coeficient d'escolament  0.20

Q (m3/s)  Cabal punta de l'avinguda  49

 
 
A continuació s’adjunta la modelització hidràulica, l’interval de PK que afecta l’emplaçament 
de la EDAR és 120‐170. 
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Període de retorn 500 anys: 
 

P.K 
Cota 
tàlveg 

Cota 
aigua 

Cota 
crítica 

Cota 
L.E. 

Pendent 
L.E. 

Velocitat
 

Area 
flux 

Ample 
superior 

# 
Froude

  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)   

0  31.34  33.49    33.74 0.006 2.18 22.5  13.33  0.54

10  31.29  33.43    33.68 0.006 2.2 22.27  13.39  0.54

20  31.24  33.39    33.62 0.005 2.13 22.99  13.8  0.53

30  31.19  33.33    33.56 0.006 2.16 22.65  13.64  0.54

40  31.13  33.26    33.51 0.006 2.2 22.27  13.46  0.55

50  31.09  33.2    33.45 0.006 2.25 21.82  13.33  0.56

60  31.07  33.12    33.39 0.007 2.31 21.25  13.3  0.58

70  31.05  33.03    33.32 0.007 2.39 20.49  13.25  0.61

80  31.03  32.93    33.25 0.008 2.5 19.63  13.27  0.66

90  31.01  32.85    33.16 0.009 2.45 20.03  14.37  0.66

100  30.99  32.76    33.07 0.009 2.46 19.93  14.79  0.68

110  31.05  32.85    32.96 0.003 1.44 34.35  27.27  0.4

120   30.76  32.65    32.9 0.007 2.23 22.11  18.95  0.62

130  30.59  32.45    32.79 0.01 2.59 18.94  13.89  0.71

140  30.46  32.18  32.1  32.66 0.017 3.06 16.03  13.88  0.91

150  30.32  32.09    32.48 0.013 2.77 17.71  14.64  0.8

160  30.18  32.02    32.34 0.01 2.52 19.47  15.47  0.72

170  30.04  31.99    32.23 0.007 2.21 22.19  16.11  0.6

180  29.92  31.86    32.15 0.008 2.39 20.52  15.26  0.66

190  29.84  31.69    32.06 0.011 2.68 18.28  14.34  0.76

200  29.75  31.57    31.94 0.011 2.69 18.24  13.95  0.75

210  29.66  31.5    31.82 0.01 2.5 19.62  15.09  0.7

220  29.6  31.44    31.71 0.008 2.29 21.38  16.39  0.64

230  29.59  31.31    31.62 0.011 2.47 19.82  16.65  0.72

240  29.59  31.2    31.51 0.011 2.46 19.92  18.19  0.75

250  29.59  31.1    31.38 0.011 2.35 20.87  19.98  0.73

260  29.58  31    31.27 0.011 2.28 21.46  21.64  0.73

 
S’observa que les cotes asolides per al màxim període de retorn arriben a un màxim de 32,65 
m, quedant per sota de tots els punts de l’emplaçament de la EDAR. 
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L’emplaçament de la Edar està en el marge dret del barranc entre el PK 120 i 170. 
 
 

 
 
 
S’observa en primer pla la parcel∙la de la EDAR, la làmina d’aigua queda alguns metres per 
davall en totes les seccions. 
 
 

 
 

1

260 254.* 246.* 238.* 232.* 224.* 216.* 208.* 200196.*
188.* 180176.*

168.*
160156.*

148.*
144.*

140136.* 128.*
120116.*

108.*
102.*

96.*
90

86.*
80

76.*
70

66.*
60

56.*
50

46.*

40
36.*

30
26.*

22.*
18.*

12.*
8.*

4.*

Ba r r anc  de  l es  E

260     
252.*   

244.*   
236.*   

228.*   
220     

212.*   
204.*   

196.*   
188.*   

180     
172.*   

162.*   154.*   
142.*   130     

114.*   
98.*    

84.*    
68.*    

52.*    
36.*    

20      
14.*    

8.*     
4.*     

0       

estudi inund edar m iravet 2010       Plan: Plan 01    20/09/2010 

Legend

WS PF 3

Ground

Bank Sta

Ground



Segrià

Noguera

Bages

Osona
Selva

Alt Urgell

Anoia

Berguedà

Ripollès Alt Empordà

Solsonès

Baix Ebre

Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Urgell

Montsià

Segarra

Garrotxa

Garrigues

Terra Alta

Priorat

Gironès

Baix Camp

Val d'Aran

Ribera d'Ebre

Alt Camp

Vallès Oriental

Cerdanya

Baix Empordà

Alt Penedès

Maresme

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Alta Ribagorça

Garraf
Tarragonès

Barcelonès
Conca de 
Barbera

Pla d'
Urgell

F546 F547 F548

F521 F522 F523

F496 F497 F498

F470 F471 F472 F473

F443 F444 F445 F446 F447 F448 F449

F415 F416 F417 F418 F419 F420 F421

F387 F388 F389 F390 F391 F392 F393 F394

F358 F359 F360 F361 F362 F363 F364 F365 F366

F327 F328 F329 F330 F331 F332 F333 F335F334

F289 F290 F291 F292 F293 F294 F295 F297F296

F251 F252 F253 F254 F255 F256 F257 F259F258

F213 F214 F215 F216 F217 F218 F219 F221F220

F180 F181 F182 F183

F148 F149 F150

F118 F119

VIC

ISIL

FLIX

BUDA

OLOT

REUS

AREN

SORT

VALLS

ISONA

CALAF

TIRVIA

FRAGA LLEIDA

PONTS

TREMP

BERGA

MOLLO

ROSESGOSOL RIPOLL

OLIANA

BLANES

FABARA

GIRONA

MAYALS

BELLVIS

EL PRAT

BECEITE

MATARO

NOARRE

CALELLA

BELLVER

ALCANAR

MANLLEU

TORTOSA

CANEJAN

BISAURRI

TARREGA
CERVERA

GANDESA

LA POBLA

BOSSOST

PUIGREIG

MACANET

MANRESA

VILANOVA

CARDONA

ORGANYA

IGUALADA

ANDORRA

SABADELL

FIGUERES

GUISSONA

PORT-BOU

BANYOLES

BALAGUER

L'ESTARTIT

BENASQUE

AGUILLANA

S.LLORENC

ULLDECONA

PUIGCERDA

ST. FELIU G.

EL PERELLO

TORROELLA

LA GARRIGA

BARCELONA

HORTA DE J.

HOSPITALET

BENABARRE

MONTBLANC VILAFRANCA

ALMACELLES

 TARRAGONA

L'ESPLUGA F.MEQUINENZA

CORNUDELLA

MORA D'EBRE

L'HOPIT. INFA.

STA. COLOMA
OS DE BALAG. PALAFRUGELLARTESA SEGR.

ESTERRI D'ANEU

LA SEU D'URGELL

Full 29 de 32

TÍTOL DE L'ESTUDI: ESCALES: CLAU: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL PLÀNOL Nº:

FULL:

Escala original Din A-3  E1:100.000

DELIMITACIÓ DE LES ZONES INUNDABLES PER A LA REDACCIÓ DE L'INUNCAT
Conques Intercomunitàries de Catalunya AP02.023 DESEMBRE 2002

6
0 1 2 km DELIMITACIÓ DE ZONES INUNDABLES PER

MODELITZACIÓ HIDRÀULICA

LÍNIES D'INUNDACIÓ T=50

ÀREA INUNDADA PER A T=50

LÍNIES D'INUNDACIÓ T=100

LÍNIES D'INUNDACIÓ T=500

T=Període de retorn en anys

LLEGENDA

Full 471: Mora d'Ebre

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Institut Cartogràfic de Catalunya

Cartografia cedida per:







PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 9. PARÀMETRES DE DISSENY 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 9. PARÀMETRES DE DISSENY 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 9. PARÀMETRES DE DISSENY 

 
1. DESBAST DE GRUIXOS 
 
Es  realitza mitjançant  la  combinació  d’una  reixa  de  neteja manual,  amb  separació  entre 
barres de 2 cm., col∙locada amb una inclinació de 45º, la qual es dimensionarà per a un cabal 
punta horari,  i suposant que el col∙lector d'arribada desguassa a secció plena,  i d’un tamís 
autonetejable de cinta contínua per canal de 50 cm. d’amplada. 
 
2. DESSORRAT ‐ DESGREIXAT 
 
Per dissenyar els dos desorradors  es prenen els següents paràmetres: 
 

 Tamany mig de les partícules : 0,2 mm 
 Pes específic de les partícules: 2,65 gr/cm3 
 Velocitat horitzontal de sedimentació: 0,3 m/s 
 Velocitat ascensional de l’aigua: 0,96 m/min 

 
 
3. TRACTAMENT BIOLÒGIC 
 
Amb els volums d'aigua a tractar és possible dissenyar les instal∙lacions a la fase de respiració 
endògena dels microorganismes i, per tant, el procés escollit és el d'airejació prolongada. Les 
característiques d'aquest procés són: 
 

 Baixes concentracions de fang en el líquid barreja 
 Escassa producció de fangs i elevada estabilització dels mateixos 
 

L’interval  en  el  que  poden  variar  els  valors  dels  paràmetres  de  funcionament  del  procés 
d'airejació prolongada són: 
 

 Temps de permanència cel∙lular: 20‐30 dies 
 Càrrega per unitat de massa biològica: 0,05 ‐ 0,15 DBO5/Kg.MES 
 Matèria cel∙lular en el líquid barreja 3.000 ‐ 6.000 mg/l.MES 
 Temps de permanència hidràulica: 14 ‐ 36 hores. 
 Cabal de recirculació (Qr/Q): 0,75 ‐ 2. 

 
La qualitat de l'efluent, a la sortida del tractament biològic, haurà de ser de DBO5 = 25 mg/l. 
 
Els paràmetres de funcionament que es fixen per al disseny del procés biològic són: 

 Temps de permanència cel∙lular: c = 22 dies 
 Matèria cel∙lular en el líquid barreja: X = 4.000 mg/l 
 Cabal de recirculat (Qr/Q): 0,8 
 Coeficient de creixement cel∙lular Y = 0,60 mg.MES/mg DBO5.dia 
 Coeficient de respiració endògena Kd = 0,06 dies‐1 
 Matèria cel.lular a la canonada de recirculació: X = 9.000 mg/l 
 Coeficient de majoració en el consum de O2: 1,5 
 rendiment en la transferència d’O2: 8% 
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4. DECANTACIÓ SECUNDÀRIA 
 
Per  a dimensionament del decantador  secundari es parteix de  la  càrrega de  sòlids per  al 
cabal  punta  i  es  comprova  que  la  càrrega hidràulica  superficial  estigui dintre dels    valors 
típics de funcionament dels decantadors. 
 
Les característiques de disseny són: 
 

 Càrrega de sòlids: 1,5 Kg/ m3 
 Càrrega hidràulica superficial 0,339‐0,678 m3/m2 h 
 Relació longitud/amplada: 3,4:1 

 
 
5. RECIRCULACIÓ DE FANGS 
 
Per al dimensionament de les bombes de recirculació, es considerarà recirculació el 80% del 
cabal mig (42,2 m3/h). 
 
Les bombes funcionen constantment, de manera alterna cada 6 hores. 
 
6. ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
 
L’estació  de  bombament  es  dimensiona  per  al  cabal  de  dilució  amb  dos  bombes  en 
funcionament alternat per al cabal punta diari i una bomba per al cabal de dilució. 
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1.‐ LÍNIA DE TRACTAMENT 
 
Ll’estació de bombament situada al punt de concentració de la xarxa impulsarà l’aigua fins a 
l’arqueta  de  trencament  de  càrrega  a  l’emplaçament  de  la  depuradora.  El  tractament  de 
depuració  consistirà  en  un  pretractament  on  es  porta  a  terme  una  eliminació  del  sòlids 
gruixuts,  un  tamissat  de  fins  i  un  procés  de  dessorrat‐desgreixat.  Posteriorment,  l’aigua 
passarà al tractament biològic de fangs activats mitjançant tecnologia d’aireació prolongada 
amb  eliminació  de  nutrients.  Per  eliminar  nitrogen  es  realitzaran  les  operacions  de 
nitrificació i desnitrificació de forma seqüencial en el reactor. L’efluent resultant del reactor 
sedimentarà en el decantador secundari. 
 
Part  dels  fangs  secundaris  seran  recirculats  al  reactor  biològic  i  part  seran  impulsats  a 
l’espessidor.  Els  fangs  en  excés  es  concentraran  a  l’espessidor.  La  part  sobrenedant  es 
bombejarà a capçalera de la planta i els fangs s’emmagatzemaran en un contenidor de, 7 m3 
de capacitat. 
 
 
1.1. DESBAST DE GRUIXOS 
 
Per determinar  la secció de  la troneta, busquem  l'amplada del canal a  la zona de  la reixeta 
mitjançant l'expressió : 
 

F B SW C
VD S

   
 

             

 
On: 

W: amplada del canal de reixetes (m) 
F: cabal màxim que passa = 35,2 l/seg (126,7 m3/h) 
V: velocitat màxima de l'aigua en reixetes = 0,70 m/seg 
D : nivell aigües amunt de la reixeta a cabal màxim = 0,40 m 
B: amplada dels barrots = 0,01 m 
S: separació lliure entre barrots = 0,05 m 
C: coeficient de seguretat per a reixeta fina = 0,10 m. 

 
Substituint el valor dels diferents paràmetres en l’equació s'obté que l’amplada del canal de 
reixetes ha de ser com a mínim de 0,251 m. Es pren una amplada de 50 cm. 
 
Solució adoptada pel canal de desbast 
 
Es dissenya el pretractament per tal que sigui capaç de tractar 126,7 m3/h. 
 
L’operació de desbast es realitzarà en un canal de 0,5 m d’amplada útil amb 0,5 m de làmina 
d’aigua. El resguard de la coronació dels canals sobre el màxim calat d'aigua previst serà de 
0,20 m. La longitud útil del canal serà de 4,5 m. Al canal s’hi instal∙larà una reixa manual de 
desbast de 5 mm de llum de pas pel desbast de gruixos i un tamís autonetejant de 3 mm de 
llum de pas per al desbast de fins. El tamís estarà equipat amb limitador de parell per evitar 
el doblegament de pues i barrots per encallament. 
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Els  residus  sòlids  es  recolliran mitjançant  un  cargol  transportador  amb  una  zona  final  de 
premsat per poder‐los compactar. Un cop premsat es dipositaran en un contenidor per a la 
seva  retirada  de  la  instal∙lació  de  forma  periòdica.  Es  col∙locarà  1  contenidor  de  1m3  de 
capacitat amb la tapa abatible i equipat amb rodes. 
 
Es construirà un segon canal paral∙lel per poder realitzar el by‐pass del desbast dels 126,69 
m3/h, sempre que sigui necessari. El canal de by‐pass tindrà una amplada útil de 0,5 m i una 
alçada constructiva de 0,70 m. S’hi col∙locarà una reixa de neteja manual amb una inclinació 
de 75º i una separació entre barrots de 20 mm. 
 
Els canals aniran provistos de comportes a tall estanques, a l’entrada i a la sortida per poder‐
los aïllar. 
 
 
1.2. DESSORRAT ‐ DESGREIXAT 
 
Dessorrat 
 
Per a determinar les dimensions dels dos dessorradors, que tractaran un cabal de 126 m3/h 
cadascun d’ells, es calcula l’àrea transversal necessària per obtenir una velocitat horitzontal 
als desorradors de 0,3 m/s tenint en compte un diàmetre de les partícules de 0,2 mm i pes 
específic 2,65 amb una velocitat de sedimentació de 0,96 m/min. 
 

2117,0 m
v

Q
A

h
t   

 
 
Per a una secció quadrada l’amplada i profunditat teòriques són de 0,35 m. Es considera un 
resguard  de  0,20  m.  La  profunditat  total  serà  de  0,50  m  dels  quals  0,1  m  destinats  a 
l’acumulació d’arenes entre neteges i l’amplada de 0,50 m per facilitat constructiva. 
 
El temps de permanència hidràulica s’ha calculat amb la següent fórmula: 

s
v

p
t

s
d 25  

 
 
 
La longitud necessària del desorrador s’ha calculat amb el temps de permanència hidràulica i 
la velocitat longitudinal. 
 

mvtL hd 5,7·   

 
 
La longitud a construir serà de 8 m per tenir en compte els les transicions en el règim del flux 
a l’entrada i sortida del canal. 
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Solució adoptada per la cambra de dessorrat‐desgreixat 
 
Tal com  ja s’ha comentat en aquest mateix apartat, es construiran dues  línies per realitzar 
les operacions de dessorrat i desgreixat amb capacitat per tractar el cabal màxim admissible  
de 126 m3/h per canal. Les operacions de dessorrat‐desgreixat es realitzaran conjuntament 
en el mateix recinte, que estarà airejat i disposarà d’una passera. El recinte tindrà un volum 
total de 2 m3. 
 
La bomba d’extracció de  sorres  tindrà una capacitat de 1 m3/h de mescla  sorra‐aigua. Les 
sorres  se  separaran de  la  resta de matèries  contingudes en  l’aigua en un  classificador de 
sorres  tipus  helicoidal,  retornant  l’aigua  sobrant  a  capçalera  de  la  instal∙lació.  D’aquesta 
manera  es  reduirà  al màxim  el  contingut  de matèria  orgànica  en  les  sorres  i,  per  tant, 
s’evitaran problemes de males olors  i de putrefacció. Les sorres s’emmagatzemaran en un 
contenidor de 1m3 de les mateixes característiques al ubicat al canal de desbast. 
 
Els greixos extrets de  la superfície es concentraran en una arqueta de recollida de greixos. 
Els greixos concentrats també s’emmagatzemaran en un contenidor de 1m3.  
 
La canonada que conduirà l’aigua des del pretractament fins a la càmera selector del reactor 
biològic s’executarà en PEAD 150. 
 
 
1.3. TRACTAMENT BIOLÒGIC 
 
El procés biològic per al tractament de les aigües residuals consisteix en un procés de fangs 
activats  amb  airejació  prolongada  amb  eliminació  de  nitrogen  mitjançant  reaccions 
biològiques de nitrificació i desnitrificació. 
 
Segons els paràmetres definits a l’Annexe 8: Paràmetres de disseny de l’EDAR, els temps de 
permanència mínim necessari és de 21 dies. 
 
Es  calcula,  amb  la  fòrmula  següent,  els  temps  de  permanència  cel∙lular mínim  tenint  en 
compte el procés de nitrificació: 
 

T
c

 1523,1·0,12  

 
Per a una temperatura mínima de l’aigua residual de 12 ºC (mitjana dels mesos d’hivern) , el 
temps de permanència cel∙lular ha de ser superior o igual a 22 dies. 
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Temperatures i precipitació de l’any 2000. 
 
 
Volum del tanc 
 
S’utilitzarà  el  cabal  mig  del  dia  màxim  de  l’any  ja  que  amb  la  configuració  d’airejació 
prolongada els temps hidràulics són grans (18‐36h) i per tant les puntes diàries no afecten el 
procés. 
 
El càlcul del volum del reactor biològic es pot calcular segons diferents mètodes:  
 
 A partir de l’equació de balanç i el creixement microbià (Metcalf). 

 A partir de la càrrega orgànica. 

A continuació s’exposa el desenvolupament d’aquests mètodes. 
 
Volum a partir de la cinètica microbiana (Metcalf): 
 
L’expressió  que  permet  obtenir  el  volum  del  reactor  biològic  a  partir  de  la  cinètica 
microbiana és la següent: 
 

 

5E 5S c

d c

YQ(DBO - DBO )θ
V =

X(1+K θ )
        (9.3) 

On: 
Y: coeficient de creixement cel∙lular 
Q: cabal a tractar 
DBO5E: DBO5 de l'efluent a l'entrar 

DBO5S: DBO5 de l'efluent a la sortida 

c: temps de permanència cel∙lular 

X: matèria cel∙lular en el líquid barreja 
Kd: coeficient de respiració endogen. 
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Considerant els paràmetres de disseny de l’annex núm. 9, i substituïnt‐los en l’equació (9.3) 
tenim que volum obtingut és de 103,6 m3.                       

 
 
La càrrega orgànica o màssica es defineix segons la següent expressió: 
 

0
m

S Q
C

X V





 

 
Adoptant  un  valor  per  a  la  càrrega màssica  de  0,10  i  coneixent  els  valors  per  als  altres 
paràmetres, s’obté el volum de reactor: 
 

S0 = 277 mg/l 
Q = 271 m3/d 
X = 4.000 mg/l 
Cm = 0,10 kgDBO5 entrada/kg MLSS∙dia  
 

 
El volum obtingut és de 187,7 m3. 
 
El volum de reactor biològic utilitzat és el major de tots: 187,7 m3. 
 
 
Volum a purgar 
 
La massa cel∙lular en el tanc d'aireació és: 

 

KgbiomassaVX 75210·188·4000· 3    

 
 

Per tant, si c=22 dies, la massa cel∙lular a purgar diàriament serà de 34,2Kg. 

 
 
 
Estudi de la nitrificació‐desnitrificació 
 
 
Substituint  els  valors  definits  a  l’Annex  9,  s’obté  una  fracció  de  nitrogen  amoniacal  no 
nitrificable de 0,64 mg/l. 
 
L’afluent té una concentració de NTK de 75 mg/l. D’aquesta concentració tindrem en compte 
la part que no es nitrificarà: 
 

 NTK orgànic dissolt no biodegradable (2% NTK): 1,50 mg/l. 

 NTK orgànic dissolt no biodegradable no amonitzable (2% NTK): 1,50 mg/l. 
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 NTK sortida efluent (5% MES sortida):  1,75 mg/l. 

 NTK amoniacal no nitrificable (Na): 0,64 mg/l. 
 
La quantitat de N‐NTK efluent que no es nitrificarà serà de 6,03 mg/l. 
 
Part del nitrogen NTK  s’elimina amb la producció de fangs del  biològic, aproximadament un                           
que representa  18,61 mg/l. 
 
Per tant, la concentració màxima per a sofrir nitrificació serà de 50,36 mg/l. 
 
Per obtenir una concentració en l’efluent de 15 mgNO3‐N/l cal desnitrificar 41,39 mgNO3‐N/l 
dels 50,36 mgNO3‐N/l desnitrificables. 
 
A continuació, es calcula els temps mínim de permanència celular: 
 

dgSSNgNOKk dn ·/003,01.0·06,0·5,0··
86,2

42,1
3    

 

diamNgNOmgSSdgSSNgNO ·/12/4000··/003,0 3
3

3
3 

 
Amb la correcció per temperatura queda: 
 

diamNNOdiamNgNO ·/48,608,1··/12 3
3

20123
3  

 
 

Per  obtenir  una  remoció  de  nitrògen  de  3
3 /36,41 mNNO    cal  un  temps  de  retenció 

cel∙lular de 6,38 dies. 
 
Volum necessari per desnitrificació: 
 

3
3

55,54
4000

10·2,34·38,6·
m

X

P
V ec 


 

 
Es disposarà aquest volum a continuació del reactor de flux en pistó destinat a eliminació de 
DBO carbonosa, també en flux en pistó. 

 
 
Oxígen necessari 
 
L'oxígen necessari s'estima a partir de: 
 

1. Oxígen necessari per carboni: 
 

5 eliminat
2c

DBO
O Q 1,42 massa cel•lular purgada 

f
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diaKgOO c /43,5021,35·42,110·
68,0

25277
·271 2

3
2 


 

 

 
2. Oxígen necessari per nitrògen: 

 

2n xO 4,33 Q NO        

 
NOx és la concentració de nitrogen oxidat. Es pot calcular com: 
 

    x,bio
x e

P
NO NKT N 0,12

Q
     

   
 

lmgNO x /21,35
271

10·2,34
·12,064,2475

3

  

 
    Per tant, l’oxigen consumit al procés de nitrificació‐desnitrificació. 
 

    diaKgOO n /3,4110·21,35·271·33,4 2
3

2    

 
3. Oxígen total necessari: 

 

diaKgOO /7,913,414,50 22   

  
Relació entre l'oxígen transferit i el consumit 
 

 T 20sw L
consumit tr

S

C C
O O 1,025 α

C


  

 

 
consumit

tr
T 20sw L

S

O
O

C C
α 1,025

C



 
 
 

 

On: 
 

CSW: valor de l'oxígen de saturació de l'aigua residual en mg/l =∙CSS 
CSS: valor de saturació de l'aigua tipus en funció de la temperatura 

: coeficient entre el valor de l'oxígen de saturació de l'aigua residual i el valor de l'oxígen 
de saturació de l'aigua tipus 
CL: concentració d'oxígen a mantenir a les aigües residuals 

CS: valor de l'oxígen de saturació de les aigües residuals a 20º i 1 atm. de pressió 

T: temperatura de l'aigua residual 

: entre 0,8 i 0,9. 
 
Substituint els paràmetres en l’equació, s'obté una necessitat d’oxigen transferit de: 

O2tr = 137,3 Kg O2/dia
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Com que s’ha dimensionat el reactor per a cabal punta no s’aplica cap factor de majoració 
per les variacions de càrrega contaminant al llarg del dia. 
 
 
Tenint en  compte que  l’aire  té un 23,2 % d’oxigen en pes, que  la densitat de  l’aire és de 
1,201 kg/m3 s’obté un cabal d’aire: 
 

diaairem
Kgaire

airem

KgO

Kgaire
diaKgOO requerit /04,497

201,1

1
·

232,0

1
·/3,137 3

3

2
22   

 
Aplicant un coeficient de seguretat de 1,5 s’obté: 
  

diaairemdiaKgOO requerit /1,1802/13,502 3
22 

 
 
Rendiment de la transferència del 8%: 
 

diaairem
diaKgO

O bombejat /25,526.22
08,0

/1,1802 32
2   

Potència de les turbines 
 
Per calcular la potència requerida per les turbines cal utilitzar la relació: 
 

 
 
S’obté una potència necessària de 18,2 Kw = 24,7 CV 

 
 
Solució adoptada pel tractament biològic (aireació) 
 
El  procés  biològic  seleccionat  per  tractar  les  aigües  residuals  de Miravet  és  el  de  fangs 
activats amb airejació prolongada. S’ha dimensionat per un cabal punta horari de 1013 m3/h 
i per un cabal mig de 271 m3/dia. 
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Es defineix un  reactor biològic de  flux  en pistó  amb  4  canals de  10,5m  x  2m,  en  els  tres 
primers  es  produeix  la  oxidació  de  la  matèria  carbonosa  i  nitrificació,  i  en  el  quart  es 

produeix la desnitrificació. Suposa un volum total de 268 m3.  
 
Una vegada tenim el volum total d’airejació, el temps de permanència hidràulica per al cabal 
mig serà: 
 
 

hores
Q

V

mig
h 6,16

271

188
  

 
       

Per al cabal punta són 4,45 hores. 
 
Estructuralment es projecta l’element mitjançant un tanc amb forma rectangular de formigó 
armat HA‐30 amb 0,30 m de gruix a la paret i recolzat sobre una solera de grava de 20 cm de 
gruix  i  una  capa  de  formigó  de  neteja  de  10  cm. No  hi  ha  presència  de  nivell  freàtic.  La 
introducció  d’oxigen  necessari  en  el  tanc  d’airejació  es  realitzarà mitjançant  difusors  de 
membrana amb alimentació de 25 CV.  
 
Per ajustar l’oxigen dins dels recintes d’airejació, s’instal∙larà una sonda d’oxigen dissolt que 
permetrà  la  regularització de  les bombes en  funció de  la demanda d’oxigen en  les etapes 
aeròbies. Amb la sonda d’oxigen es controlarà la velocitat del variador de freqüència. 
 
L’aigua passarà al canal de desnitrificació a través d’una divisió que separa els dos processos 
però permet el pas de l’aigua. 
 
Es  connectarà  el  mòdul  on  s’efectua  el  tractament  biològic  del  decantador  secundari 
mitjançant una conducció de PEAD DN150. 
 
S’interceptarà l’avanç de les escumes acumulades a la superfície del reactor mitjançant una 
placa deflectora construïda en acer inoxidable de 15 cm d’alçada. Aquest deflector obligarà a 
les escumes a fluir cap a  l’arqueta de flotants  i escumes adjacent al reactor. Des d’aquesta 
arqueta  les escumes  seran  impulsades  fins al  concentrador de greixos  juntament amb els 
flotants de la decantació. 
 
 
1.4. DECANTACIÓ SECUNDÀRIA 
 
Per tal d’obtenir la longitud dels costats dels recintes de decantació, es determina la mínima 
superfície necessària amb la següent expressió: 
 
 

a 0
sol

Q
C

A



C
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On: 
  Csol: Càrrega de sòlids 
  Qa: Cabal d’entrada al decantador 
  Co: Concentració de sòlids a l’entrada del decantador 
  A: Superfície del decantador 
 
La  superfície necessaria  amb una  càrrega de  sòlids de 1,5 Kg/m2∙h per  a  cabal mig és de 
53,73 m2. (metcalf‐Eddy,2003). Aquest és el àràmetre de disseny per al cas que ens ocupa. 
 
L’altura  es  pren  com  la mínima  del  rang  3,6‐6m  que  es  recomana  ja  que  es  tracta  d’un 
sistema de petites dimensions. 
 
El valor de la càrrega superficial del decantador es calcula amb l’expressió: 
 

e
s

Q
C

A


 
 

S’obté un valor de 5,04 m/h que està dins del rang recomanat.  
 
 
Solució adoptada pels decantadors 
 
El clarificador que rep l’aigua del reactor biològic té una relació longitud amplada de 3,4. 
 
El decantador estarà equipat amb una bomba submergible per captar 76,00 m3/h amb una 
alçada manomètrica de 5,12 m.c.a per a  la recirculació. Aquesta bomba s’instal∙larà al fons 
del decantador i permetrà purgar i re circular els fangs acumulats. Una part d’aquests fangs 
es portarà fins al recinte d’airejació i l’altra es conduirà fins a l’espessidor. El volum cel∙lular a 
purgar diàriament serà de 3,8 m3. 
 
A més,  el  clarificador  comptarà  amb  un  deflector  perimetral  a  la  sortida  per  retenir  les 
substàncies flotants i un vessador, tipus Thompson, per anivellar l’aigua a la sortida i portar‐
la fins al canal de desinfecció. 
 
1.5. RECIRCULACIÓ DELS FANGS SECUNDARIS 
 
La massa cel∙lular a purgar diàriament és de 34,2 Kg/dia. La concentració cel∙lular en el tanc 
d'aireació és de 4.000 mg/l. S’adopta una concentració cel∙lular a l’aigua recirculada de 9.000 
mg/l. Aplicant l’equació de balanç per al cabal mig es calcula el cabal de recirculació: 
 

r r r(Q Q) X Q X     

Resulta 0,8∙Q = Qr 
 
El  cabal  de  purga  es  calcula  a  partir  del  valor  de  Xr,  a  purgar  directament  des  del 
decantadors. 
 
Qpurga=3,8 m

3/dia 
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1.6. TRACTAMENT DELS FANGS 
 
Una part dels fangs produïts a la decantació secundària s’enviaran a la línia de fangs. 
 
La producció diària de fangs secundaris totals (biodegrabables  i no biodegradables) serà de 
34,2 kg. S’estima una concentració de fangs secundaris de 9 g/l  i un pes específic de 1,015. 
Per tant, el volum a purgar diàriament serà de 3,8 m3. 
 
 
Solució adoptada per la purga, recirculació i espessiment dels fangs secundaris 
 
Els fangs en excés s’impulsaran a  l’espessidor de fangs amb una petita bomba submergible 
en l’arqueta de recirculació del decantador. 
 
L’espessidor previst és de secció circular de 3,55 metres de diàmetre  i de 2m d'alçada útil 
amb un volum útil de 19,79 m3. 
 
El tanc incorpora un element agitador submergit amb sistema de pales de recollida de fangs. 
Aquest element condueix els fangs acumulats al fons de l’espessidor. El motor que farà girar 
l’agitador serà una turbina amb una potència de 2 CV. 
 
L’extracció i bombament del fang pel seu emmagatzematge es farà a través de dues bombes. 
Aquestes bombes recolliran el fang acumulat al fons del reactor mitjançant un tub de PEAD 
de DN 80 mm fins a l’equip de deshidratació a l’edifici de control 
 
A  més,  l’espessidor  comptarà  amb  una  campana  deflectora  per  retenir  les  substàncies 
flotants i un vessador (tipus Thompson) perimetral per recollir els sobrenedants i portar‐los 
per  gravetat  fins  al  pou  d’extracció  de  sobrenedant.  Mitjançant  dues  bombes,  els 
sobrenedants es portaran des de l’espessidor fins a capçalera de planta.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es recull el procés de càlcul seguit en conceptes com el dimensionament 
dels  armats  dels  elements  de  formigó  que  conformen  l’EDAR  de  Miravet  així  com  el 
comportament del terreny  sota la fonamentació de l’edifici de control. 
 
2.  CÀLCULS  ESTRUCTURALS DELS  ELEMENTS QUE  INTEGREN  EL  TRACTAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS 
 
En  primer  lloc,  presentarem  les  característiques  generals  usades  durant  els  càlculs  i 
posteriorment tractarem els resultats obtinguts per a cada un dels elements estructurals que 
integren l’obra. 
 
2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Els materials a utilitzar a les obres tindran les següents característiques: 
 
Formigons 
 
1. Formigó de neteja de fons d’excavació, realitzat amb ciment Pòrtland P‐350 i resistència 

característica a la compressió de 15 MPa als 28 dies. 
 
2. Formigó HA‐30/B/20/IIa+Qb en elements armats, bigues i murs (incloent‐hi les lloses dels 

elements estructurals com el  recinte d’aireació, decantació, etc.),  realitzat amb ciment 
Pòrtland  P‐450,  amb  àrid  calcari  i  diàmetre màxim  d’àrid  de  20 mm.  La  resistència 
característica a compressió és de 30 MPa als 28 dies. 

 
3. Formigó HA‐25/B/20/IIa en  la  llosa de fonamentació de  l’edifici  i en  les bancades on es 

recolzaran alguns elements com els bufadors,  la bomba de dossificació  i  les bombes de 
l’espessidor. La resistència característica a compressió és de 25 MPa als 28 dies. 

 
Acers 
Les armadures utilitzades seran d’alta adherència corrugades B500 S, duresa normal  i  límit 
elàstic fy no menor que 500    i amb un nivell de control normal  i coeficient de seguretat de 
1,15. 
 
Pel que fa referència al terreny natural que farà de replè la Taula 13.1 mostra les principals 
característiques del terreny. 
 

Paràmetres geotècnics  Valor 

Pes específic  γ = 1,85 t/m3 

Cohesió  0 N/cm 

Angle de fregament intern  φ = 30 graus 

Coeficient d’empenta activa  Ka = 0,33 

Coeficient d’empenta al repòs  Ko = 0,50 

Taula 13.1 Característiques del sòl usat com a replè 
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2.2. DURABILITAT 
 

 La classe d’exposició considerada és la següent: 
IIa:  classe  normal,  humitat  alta,  elements  enterrats  o  submergits,  interiors  amb 
humitats relatives mitges altes (>65%) o condensacions. 
Qb:  al  tractar‐se  d’elements  situats  en  ambients  amb  continguts  de  substàncies 
químiques que poden provocar  l’alteració del formigó a mitja velocitat (veure Taula 
8.2.3.a, pàg 31 EHE). 
 

 L’ample de fissura màxim, agafant element armats en ambient IIa, és de 0,3 mm. 
 

 Pel  que  fa  a  la  relació  aigua  i  ciment  (a/c),  aquesta  no  serà menor  a  0,6  (Taula 
37.3.2.a EHE),  i el contingut de ciment serà de 300 kg de ciment per m3 de formigó 
(Apartat 37.3.2 de la EHE). 

 
Recobriment 
 
En  funció  del  tipus  d’element  estructural,  del  control  d’execució  i  de  la  resistència 
característica del  formigó  s’estableixen valors del  recobriment mínim  (rmín)  i del marge de 

recobriment  (r).  El  recobriment  no  serà  inferior  en  cap  punt  al  recobriment  nominal 
següent: 
 

rnom = 35 mm        en els paraments interiors (IIa+Qb) 

rnom = rmin + r = 25 mm + 10 mm  en els paraments exteriors 
 
2.3. COEFICIENTS DE SEGURETAT 
 
Els  valors  bàsics  dels  coeficients  de  seguretat  per  l’estudi  de  l’estat  límit  últim  amb  un 
control d’execució normal són els següents,: 
 

- Coeficient de minoració de l’acer:        1,15 
- Coeficient de minoració del formigó:        1,50 
- Coeficient de ponderació de les accions:   

o Efectes desfavorables  

 Permanents          1,50 

 Variables          1,60 
 
 
o Efectes favorables: 

 Permanents          1,00 

 Variables          0,00 
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2.4. ARMADURES 
 
El recubriment en les armadures principals serà de 3,5 cm i el diàmetre màxim adoptat és de 
25 mm. 
 
Ancoratge de les armadures 
 
La  longitud d’ancoratge de  les armadures ha de complir  les següents condicions segons  la 
posició (per a una barra aïllada): 
 

Posició I  ·Ø
20

f
m·Øl yk2

bl   

Posició II  Ø·
14

f
Ø·m·4,1l yk2

bII   

On: 
Ø: diàmetre de la barra, en centímetres 
m: coeficient numèric, segons els valors indicats en la Taula 66.5.2.a de la instrucció EHE en 
funció del tipus de formigó i del tipus d’acer 
fyk: límit elàstic de l’acer, en N/mm2. 

 
Per a formigons HA‐30/B/20/IIa i acers B500S (fyk=500 N/mm2) tenim un coeficient numèric 
m  igual  a  15.  Així  doncs,  per  a  diferents  diàmetres  de  barra,  els  valors  de  les  longituds 
d’anclatge són els següents: 
 

Posició  6  8  10  12  16  20

LbI  15  20  25  30  40  50

LbII  21,4 28,6 35,7 42,9 57,14 84

Taula 13.2 Longitud d’ancoratge de les armadures 
 
En el cas de grups de barres, quan totes les barres del grup deixen de ser necessàries en una 
mateixa secció, la longitud d’anclatge de les barres serà com a mínim: 
 

1,3 lb per grups de 2 barres 
1,4 lb per grups de 3 barres 
1,6 lb per grups de 4 barres 

 
A on lb és la longitud d’anclatge corresponent a una sola barra. 
 
Comprovació a fissuració 
 
L’obertura  característica  de  la  fissura  (Wk)  l’hem  calculat  a  partir  del mètode  general  de 
càlcul exposat en l’article 49.2 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE) per l’ambient II 
de la mateixa. El càlcul d’aquesta s’obté mitjançant l’expressió(13.3): 
 

Wk = β∙sm∙εsm           
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On: 
β: coeficient que relaciona l’obertura mitja de fissura amb el valor característic. El seu valor 
és de 1,3, per fissuració produïda per accions indirectes, i de 1,7 per a la resta de casos 
sm: separació mitja de fissures (mm) 
εsm: allargament mig de les fissures, tenint en compte la col∙laboració del formigó. 

 
2.5. CÀRREGUES 
 
Les accions que s’han tingut en compte pel càlcul i comprovació de les estructures d’aquest 
projecte són les de la següent Instrucció: Norma AE‐88 de Acciones en Edificación 
 
Carregues permanents 
 
Les  càrregues  permanents  són  les  constituïdes  pels  pesos  dels  diferents  elements  que 
formen l’obra. Per tant, actuaran en tot moment i seran constants en posició i magnitud. 
 
Les càrregues permanents de valor no constant son aquelles que actuen en tot moment però 
la seva magnitud no és constant, com és el cas de l’empenta de terres. 
 
Pes propi 
Es refereix al pes dels elements resistents, que en aquest projecte són elements de formigó 
armat  i  metàl∙lics,  pels  que  s’ha  considerat  un  pes  específic  de  2,5  T/m3  i  7,85  T/m3, 
respectivament. 
 
Empentes de terres 
Pel càlcul d’empentes s’utilitzarà el coeficient d’empenta al repòs  ja esmentat. No es té en 
compte la cohesió i considerarem nul el coeficient de fregament entre terres i mur. 
 
Càrregues variables 
 
Sobrecàrregues d’ús 
Les sobrecàrregues d’ús estan  formades per aquelles accions derivades de  la utilització de 
l’estructura, i que per tant poden actuar tant en posició com en magnitud variable. 
 
Les  càrregues  que  poden  arribar  a  actuar  sobre  els  vials  i  que  es  poden  transmetre  a 
l’estructura són de 10 Tones, equivalent al pes d’un vehicle pesat. 
 
Empenta dels líquids 
Sobre  els murs  dels  dipòsits  actua  l’empenta  dels  líquids  emmagatzemats,  pels  que  s’ha 
considerat una densitat de 1 T/m3. 
 

- Pressió hidrostàtica: no hi ha problemes amb el nivell freàtic. 
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2.6. RESULTATS OBTINGUTS 
 
Les solucions tipus que s’han utilitzat per al dimensionament de l’armat, i la comprovació de 
l’Estat  Límit  de  Servei  de  fissuració  s’ajusten  l’articulat  en  la  “Instrucción  de  hormigón 
estructural” EHE‐08.  
 
Els elements que s’han dimensionat son: 
 

1. Canal de desbast 
2. Dessorrador  
3. Reactor biològic 
4. Decantador secundari 

 
En els plànols del document número 2 del projecte es mostres les sol∙lucions a les que s’ha 
arribat en el dimensionament. Els elements més petits com arquetes o  lloses de protecció 
per col∙lectors en encreuaments s’han dimensionat a partir de quanties típiques per aquests 
elemens. 
 
3. ANÀLISI DE LA LLOSA DE FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE CONTROL 
 
3.1. INTRODUCCIÓ 
 
L’anàlisi plantejat respon a la necessitat d’assegurar una fonamentació correcta per a l’edifici 
de control de la EDAR de Miravet, de dimensions 19 x 5,60 metres. Els paràmetres avaluats 
són: 
 

1. Identificació de les accions que rep la llosa i que són transmeses al sòl. 
2. Definició de  la  cota de  fonamentació  segons  la norma NTE‐CSL 84  “Cimentaciones 

superficiales. Losas.” 
3. Verificació de la pressió d’enfonsament segons Brinch‐Hansen. 
4. Verificació de la resitència a esforços horitzontals. 
5. Estimació dels assentaments màxims previstos. 

 
 
3.2. INFORMACIÓ PRÈVIA SEGONS NTE‐CSL 84 
 
La informació mínima necessària, segons la norma és: 

 Informe geotècnic amb: 
‐ Tall estratigràfic indicat la naturalesa i l’estat natural del sòl. 
‐ Característiques mecàniques mitjançant assajos “in situ”  i/o      laboratori. En 
particular, el mòdul edomètric i les dades necessàries per classificar el sól. 

 Existència de fonamentacions properes. 

 Sismicitat de la zona 

 Situació i característiques de les instal∙lacions que afecten a la llosa. 
 
Es porten a terme els càlculs tot i la falta d’informació per falta d’estudi geotècnic. 
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3.3. CÀLCUL DE LA PRESSIÓ TRANSMESA AL TERRENY 
 
I.Pes propi de la llosa: 

2p 0,30 2500 750kp /m    

II.Càrregues permanents: 

Panels i acabats  2p1 90kp /m  

Coberta    2p2 50kp /m  

Paviments    2p3 35kp /m  

Les càrregues permanents sumen  2p1 p2 p3 185kp /m    

III. Sobrecàrrega de neu:  2n 70kp /m  

IV. Vent (pressió mitja vertical a la coberta):  2v 50kp /m  

La combinació d’accions és: 

 Sense majorar:  21,0 I 1,0 II 1,0 III 1,0 IV 0,105kp /m         

 Majorada:    21,5 I 1,5 II 0,9 III 1,5 IV 0,153kp /m         

Es defineix profunditat mínima d’excavació com la profunditat a la qual la càrrega neta (pes 
de l’edifici menys el pes de sól excavat) dividida entre la superfície és inferior a 0,2 kp/m2. En 
el cas anterior es compleix i no és necessària una profunditat mínima per a la fonamentació. 
 
3.4. PRESSIÓ D’ENFONSAMENT 
 
Per al càlcul de  la pressió d’enfonsament, s’aplica  l’expressió de Brinch‐Hansen. A  la figura 
següent es definiex el tipus de colapse del sól. 
 
 

 
Figura 13.1 Esquema col∙lapse terreny 
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L’expressió de Brinch‐Hansen és: 

h q q q c c c

1p s d N q s d N c s d N B
2                  

On: 

 sq, sc, sγ són coeficients correctors de la forma de la fonamentació. 

q

c

c

s 1,46

s 1,49

s 0,68







 

 dq, dc, dγ són coeficients correctors de la profunditat de la fonamentació. 

q

c

d 1,00

d 1,00

d 1,00







 

Nq, Nc, Nγ es defineixen com: 
tan( )

q p

q
c

q

N K e

N 1
N

tan( )
N 2(N 1) tan( )

 



 





   

 

Per a un cas on la càrrega exterior q sigui 0 i el valor de cohesió sigui despreciable, la pressió 
d’enfonsament és: 

2
hp 11,27kp / cm  

 
 
3.5. CÀRREGA HORITZONTAL MÀXIMA ADMISIBLE 
 
La càrrega horitzontal màxima admisible  amb un coeficient de seguretat de 1,50 serà: 

h

h

L BC (p tan( ) c )
F.S.

19 5,60C (0,153 tan(30) 0) 62,47 tn
1,5

      
 

     
 

 

3.6. ASSENTAMENTS 
 
Per al càlcul dels assentaments s’ha emprat el mètode elàstic de Boussinesq en un semiespai 
elàstic  infinit. Es calculen els assentaments a  les cantonades  i al centre de  la  llosa amb  les 
següents expressions: 
 
  On:  Els assentaments són: 

1 2
p

2 2
p

p Bs
E (1 ) l

4 p Bs
E (1 ) l




   

 


   
 

2

2

2

p

p 0,105kp / cm

B 5,60kp / cm

E 2,8kp / cm
0,2

l 0,93






 


 

1

2

s 0,19cm a la cantonada

s 0,38cm al centre



  

 
L’assentament diferencial és de 1,9 mm. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Donada  la  impossibilitat d’instal∙lar  la EDAR en  superfície  afectada per  la  inundabilitat de 
l’Ebre es considera necessària la realització d’una impulsió per tal de portar l’aigua a un lloc 
més elevat. 
 
Com que la mida de la població provoca una variabilitat important dels cabals, (factor punta 
de 3,74), i tenint en compte que la xarxa és unitària, s’ha escollit un cabal de dilució tal que 
la DBO en l’aigua que s’aboca sense tractar sigui menor que 25 mg/l. Aquest cabal de dilució 
considerant que  la càrrega contaminant en valor absolut és  la mitjana diària correspon a 3 
vegades el cabal punta. 
 

2. OBJECTE 

 
En aquest annex es dimensionaran els elements de bombament, tant els tubs a pressió com 
les bombes necessàries per impulsar els cabals necessaris. 
 

3. ELECCIÓ DE L’EQUIP DE BOMBAMENT I CANONADA 

 
3.1 Descripció de la instal∙lació 

 
Es preveu realitzar una impulsió des de l’actual punt de concentració de la xarxa, el pou de 
bombes estarà dotat de dos bombes en funcionament alternat per al cabal punta de 11,73 
l/s  i una bomba per al cabal de dilució de 35,19  l/s. La  impulsió consta d’una canonada de 
PEAD DN200 PN6 de 1630 metres de longitud que es connecta a una arqueta de trencament 
de càrrega des d’on es distribueix pels diferents processos de la EDAR. 
 
En el sistema biològic s’instal∙len dos bombes en funcionament 1+1 per a  la recirculació de 
fangs de 9,38 l/s, la canonada fins a la càmera selector és de PEAD DN80 PN6 de 7 metres de 
longitud 
 
 

3.2 Cabals de disseny 
 
Els diferents cabals de disseny per cadascú dels bombaments i col∙lectors d’impulsió són els 
següents: 
 
 
- Bombament principal 
 

Qpunta =  sldiam /73,1174,3*/271 3   

 

Qmàx =  sldiam /19,353*74,3*/271 3   
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- Bombament de recirculació 
 
QR = 0,8*Qmig=9,38 l/s 
 

3.3 Condicionament de la velocitat 
 
La velocitat dintre del tub d’impulsió ha de ser inferior a 1,5 m/s per evitar grans pèrdues per 
fricció i el corresponen increment del consum energètic. 
 

3.4 Metodologia de càlcul 
 

3.4.1 Equació de Bernoulli 
 
Els càlculs es realitzen a partir de l’equilibri energètic aplicant la fórmula de Bernoulli: 
 

SR hhz
p

g

V
z

p

g

V





 2
2

2
2

1
1

2
1

22 
 

 
On 
 
V1 [m/s]    velocitat del flux en el punt de control 1 
p1 [atm]    pressió en el punt de control 1 
z1 [m]      cota en el punt de control 1 
V2 [m/s]    velocitat del flux en el punt de control 2 
p2 [atm]    pressió en el punt de control 2 
z2 [m]      cota en el punt de control 2 
�hR [m]    pèrdues de càrrega lineals 
�hS [m]    pèrdues de càrrega singular 
 

3.4.2 Pèrdues de càrrega lineals  
 
Per a la determinació de les pèrdues lineals s’utilitza la següent expressió: 
 

g

V

D

L
fhR 


2

2

 

on, 
 
L [m]      longitud de la canonada d’impulsió 

V [m/s]    velocitat del flux dins la canonada d’impulsió, 
A

Q
V   

Q [m3/s]    cabal a bombar 

A [m2]      àrea mullada de la canonada d’impulsió, 
4

2D
A





 

D [m]      diàmetre de la canonada d’impulsió 
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f [‐]  coeficient de  fregament, que  es determina mitjançant  la  fórmula de 
Colebrook – White 

 

 















f

D

f Re

5.2

7.3
log0.2

1 
 

on, 
 
ε[m]  rugositat absoluta que depèn del material  


DV 

Re  [‐]  número de Reynolds, essent   [m2/s] la viscositat cinemàtica, amb un 

valor de  6101   per l’aigua. 
 

 
3.4.3 Pèrdues de càrrega singulars 

 
Les pèrdues de càrrega singulars es determinen de la següent manera: 
 

g

V
KhS 

2

2

 

on  K [‐] és el coeficient de pèrdua de càrrega singular que depèn de la geometria i del tipus 
de singularitat 
 
A  continuació  es  presenta  la manera  de  determinar  el  coeficient  de  pèrdues  de  càrrega 
singular en funció de la singularitat: 
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a. Colzes 
 
Es  determina  el  coeficient  de  pèrdua  de  càrrega  en  funció  del  radi  de  curvatura  i  del 
diàmetre de la canonada i amb l’ajut de la següent figura: 
 

 
 
Per colzes sense transició, amb un gir brusc, s’utilitza el següent esquema:  

 
 

A partir de l’angle de gir es determina el coeficient de pèrdues. 
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b. Ampliacions de diàmetre 
 
Quan té  lloc una ampliació de  la secció transversal de  la canonada es produeix una pèrdua 
local  amb  un  coeficient  K  que  depèn  de  quan  brusca  sigui  aquesta  ampliació.  La 
determinació del coeficient es pot fer mitjançant la fórmula de Borda‐Canot  
 

2

1

2 1K 









A

A
Ca  

on, 
 
Ca [‐]    Coeficient que depèn de l’angle � del difusor (veure esquema) 
A1 [m

2]   àrea del flux aigües amunt 
A2 [m

2]   àrea del flux aigües avall 

 
 
c. Reduccions de diàmetre 
 
Per determinar el  coeficient K de pèrdues de  càrrega  singulars per  reducció del diàmetre 
s’utilitza el següent esquema. En casos incerts es consideraran reduccions brusques. 
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d. Elements reguladors 
 
El valor del coeficient K de pèrdues de càrrega singular per un element regulador (vàlvula) és 
funció de l’obstacle que provoca el flux. Aquests valors venen donats pel fabricant  
 
A continuació es mostren les vàlvules més habituals amb els valors del coeficient a adoptar. 
 
 
Vàlvula de comporta 
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Vàlvula de retenció 
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e. Entrada i sortida de canonades 
 
En cas que el flux passi d’un dipòsit a una canonada el coeficient de pèrdues és K = 0.50. 
 
En cas que el flux passi de la canonada al dipòsit, el coeficient és K = 1,00.  
 

3.4.4 Dimensionament de les bombes 
 
Pel  dimensionament  del  bombament,  a  més  d’utilitzar  l’equació  de  Bernoulli  i  les 
expressions de pèrdues  lineals  i  locals  ja descrites, cal determinar  la corba de  la  instal∙lació 
amb els següents paràmetres:  

12 zzHGEOM  , altura geomètrica [m] 

 

SRGEOMMANO hhHH  , altura manomètrica [m], que depèn del cabal 

 
Per  al  càlcul  del  punt  de  funcionament  es dibuixen  en  el  gràfic de  la  corba de  la bomba 
escollida,  la  corba  de  funcionament  de  la  instal∙lació.  El  punt  de  funcionament  està  a  la 
intersecció d’aquestes dues corbes.  
 
La corba de  la  instal∙lació es dibuixa punt a punt. Un cop  fixat un cabal, es calcula  l’altura 
subministrada per la bomba requerida i s’obté un punt. Es repeteix l’operació per a diferents 
cabals i un cop es tenen punts propers a banda i banda de la corba de la bomba s’interpola 
linealment per trobar la intersecció de les dues corbes. 
 
 

3.5.5 Cop d’ariet 
 
Quan un  líquid està  circulant per un  tub en  règim permanent  i, en un moment donat, es 
maniobra sobre algun element de la instal∙lació (una vàlvula que es tanca, variació del règim 
d’una  bomba,  aturada  d’aquesta,  etc.)  sigui  instantàniament  o  utilitzant  cert  temps,  es 
produeixen unes variacions de cabal  i de pressió en el punt on s’ha produït  la pertorbació, 
creant per tant, un desequilibri que fa que els cabals vagin variant successivament en tots els 
punts de la conducció. Aquests desequilibris produeixen variacions de la energia cinètica de 
l’aigua, traduint‐se en alteracions de la seva pressió, que constitueixen el cop d’ariet. 
 
EL cabal  ja no serà el mateix en tots els punts del tub,  ja que es produeixen variacions del 
volum del líquid, que depenen dels mòduls de elasticitat dels dos. En aquestes condicions es 
diu que el líquid circula en règim variable. 
 
Quan  s’estableix un  règim  variable dintre d’un  tub  apareixen unes  variacions de pressió  i 
cabal que es propaguen al  llarg de  tota  la massa  líquida amb un moviment ondulatori. La 
velocitat de propagació de  la ona es denomina celeritat  i el seu valor és, segons  la fórmula 
de Allievi: 
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On: 
 
a [m/s]     Celeritat de l’ona 
g [m/s2]    Acceleració de la gravetat 
EE [N/m

2]    El mòdul d’elasticitat de l’aigua (2 109 N/m2) 
DN [mm]    El diàmetre exterior de la canonada 
e [mm]     L’espessor de la canonada 
Et [N/m

2]  El mòdul d’elasticitat de  la canonada  (2,1 1011 N/m2 per  l’acer, 9 108 
N/m2 per al PEAD) 

  [kg/m3]    Pes específic del líquid (per l’aigua,   = 1.000 kg/m3) 

 
El valor del cop d’ariet depèn del temps de tancament corresponent al esdeveniment que ha 
provocat l’ona de pressió. 
 
Es distingeix entre maniobres lentes i ràpides. Per això es compara el temps de tancament o 
maniobra  amb  el  temps  que  l’ona  de  pressió  necessita  per  recórrer  la  longitud  de  la 
conducció en seu recorregut d’anada i tornada. 
 

Temps crític = 
a

L2
 

 
Comparant  els  valors  de  celeritat  obtinguts  pels  diferents materials  es  comprova  que  el 
temps  crític  de  tancament  es  la  fosa  es  quatre  vegades menor  que  en  el  polietilè  d’alta 
densitat. 
 
Això  suposa  que  el  risc  de  cop  d’ariet  en  els  tubs  de  polietilè  és menor  que  en  altres 
materials. 
 
Depenent de si el temps de tancament es major o menor que el temps crític del tub el cop 
d’ariet provocat es calcula amb expressions obtingudes per diferents autors. 
 

Maniobra lenta            Ttancamen >
a

L2
      Formula de MIchaud 

 

Maniobra ràpida            Ttancamen <
a

L2
    Formula de Allievi 
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FORMULA DE MICHAUD 
 
Michaud  expressa  en  la  seva  formula  el  cop  d’ariet  provocant  en  una maniobra  lenta,  i 
aquest  resulta  directament  proporcional  a  la  longitut  de  la  conducció  i  inversament 
proporcional al temps de maniobra. 
 

Tg

VL
H





2

 

On, 
 
 

H      Increment de pressió o d’altura, o cop d’ariet. 
L     Longitud de la conducció. 
V     Velocitat de circulació de l’aigua abans del tancament. 
g     Acceleració de la gravetat  
T     Temps d’obertura o tancament de la vàlvula. 
 
 
 
FORMULA DE ALLIEVI 
 
Allievi va demostrar que en maniobres brusques, és a dir, quan el  temps de maniobra és 
menor que el temps necessari perquè la onda de pressió recorri la conducció, 
 

Ttancamen <
a

L2
 

 
El  valor  de  l’increment  de  pressió  és  independent  de  la  longitud,  però  proporcional  a  la 
celeritat i pren el següent valor: 
 

g

Va
H


  

Gràcies  als  valors  de  celeritat  baixos  de  les  conduccions  són molt  inferiors  a  les  que  es 
presenten emprant materials tradicionals  i per tant, el cost de  les mesures necessàries per 
atenuar el cop es menor. 
 
 
TEMPS DE TANCAMENT EN BOMBAMENTS 
 
En  les  conduccions  impulsades per  grup de bombament,  el  temps  T  és  el que  transcorre 
entre la interrupció de funcionament del grup i el cessament de la velocitat de circulació de 
l’aigua,  la qual descendeix progressivament. Aquest temps ve determinat per la formula de 
E. Mendiluce: 
 

Hmang

VLM
CT
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On, 
 

C= Coeficient, funció de la relació 
L

H man  

 
M     Coeficient, funció de L 
L     Longitud de la impulsió, en m. 
V     Velocitat de circulació de l’aigua, en m/seg. 
g     Acceleració de la gravetat, en m/s2  
Hman     Altura manomètrica, en m.c.a 
 
 

(%)
L

Hman
    20  25  30  35    40 

C  1  0,8  0,5  0,4  0 

           

L    250  500  1000  15000    2000 
M  2  1,75  1,5  1,25  1,15 

 
EFECTE BUIT PER COP D’ARIET NEGATIU 
 
En  les  canonades  una  depressió  interna  pot  provocar‐ne  l’aixafament.  La  resistència  que 
ofereixen a  la pressió  interior negativa depèn del  tipus de material  i de  la  relació existent 
entre el diàmetre i l’espessor de la paret. 
 
L’espessor de  la paret necessari perquè una  canonada  resisteixi una determinada pressió 
interior negativa vindrà donat per la fórmula establerta per Allievi: 
 

 
3

2

2

1

E

P
DFe MAX







 

 
On: 
 
e [m]      L’espessor del tub 
F [‐]      El coeficient de seguretat (s’agafa F>2) 
D [m]      El diàmetre mitjà del tub 
 PMAX [N/m

2]   La depressió interior del tub 
E [N/m2]    El mòdul d’elasticitat del material del tub 
  [‐]      El coeficient de Poisson del material (0,5 per al PEAD) 
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4 RESULTATS 

Bombament principal PEAD DN200 PN6 PE100 
 
CÀLCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA LINEALS EN CANONADES (COLEBROOK) 
 
Bomba BS 2102 
 
ENTRADA DE DADES 

Material canonada 
PEAD PE100 

PN10 
Diàmetre nominal (mm) = 200
Diàmetre interior (mm) = 184,6
Cabal (l/s) = 11,73
Longitud conducció (m) = 1630

Rugositats materials conducció: 
Rugositat PEAD (mm) = 0,01

Coeficients i constants: 
Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Viscositat cinemàtica (m2/s) 1,302E-06

CÀLCUL VELOCITAT I Re 
Velocitat (m/s) = 0,438
Nombre de Reynolds = 62.139,025

CÀLCUL FACTOR DE FRICCIÓ 
F FI ABS(F-FI) 

0,010000 0,021905 0,011905 
0,021905 0,019935 0,001971 
0,019935 0,020155 0,000221 
0,020155 0,020129 0,000026 
0,020129 0,020132 0,000003 
0,020132 0,020132 0,000000 
0,020132 0,020132 0,000000 

CÀLCUL PÈRDUA LINEAL 
Pèrdua lineal unitària (mca/m) = 0,0011
Pèrdua lineal  (mca) = 1,74
Hcan, Pèrdua lineal majorada 15% (mca) = 2,00

CÀLCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA A L'ESTACIÓ DE BOMBEIG 

ENTRADA DE DADES 

Material canonada 
ACER 

GALVANITZAT 
Diàmetre nominal (mm) = 150
Diàmetre interior (mm) = 145
Cabal (l/s) = 11,73
Longitud conducció (m) = 4

Rugositats materials conducció: 
Rugositat acer galvanitzat (mm) = 0,15
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Coeficients i constants: 
Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Viscositat cinemàtica (m2/s) 1,302E-06

CÀLCUL VELOCITAT I Re 
Velocitat (m/s) = 0,710
Nombre de Reynolds = 79.109,407

CÀLCUL FACTOR DE FRICCIÓ 
F FI ABS(F-FI) 

0,010000 0,024042 0,014042 
0,024042 0,019721 0,004321 
0,019721 0,020181 0,000460 
0,020181 0,020126 0,000055 
0,020126 0,020133 0,000006 
0,020133 0,020132 0,000001 
0,020132 0,020132 0,000000 

CÀLCUL PÈRDUA LINEAL 
Pèrdua lineal unitària (mca/m) = 0,0036
Heb, Pèrdua lineal  (mca) = 0,014

CÀLCUL PÈRDUES DE CÀRREGA SINGULARS INTERIOR ESTACIÓ 

ELEMENT K N K·N Hs 

ENTRADA 0,5 1 0,500 0,013
CONNEXIÓ DESCÀRREGA 1 1 1,000 0,026
AMPLIACIÓ 0,900 1 0,900 0,250
COLZE 90º 0,22 4 0,880 0,023
VÀLVULA COMPORTA 0,8 1 0,800 0,021
VÀLVULA ANTIRETORN 1,7 1 1,700 0,044

  
TOTAL 

  
5,28 0,375

    

CÀLCUL DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG 

PUNT DE FUNCIONAMENT  
Hgs(mca)= 34,5
Hge(mca)= 15
Hg = Hgs - Hge (mca) 19,5
Hcan  +Heb  +Hs (mca) 2,391
Hm = Hg + Hcan + Heb + Hs (mca) 21,891
Qb-Qm (l/s) 8,6    
VOLUM ÚTIL CAMBRA HUMIDA 
nº arrancs hora 4
V = 3,6·Qb(l/s) / nº arrancs hora, (m3) 2,065
ALÇADA ARRANCS 
Superfície cambra circular, DN 1200 mm (m2) 1,1304
h = V / Superfície cambra, (m) 1,83
MÍNIM NIVELL, NIVELL PARADA (m) +0,3
NIVELL ARRANC (bomba BS 2102), (m) 2,13
NIVELL ARRANC/PARADA (bomba BS 2151), (m) 2,58/2,13
NIVELL SOBREIXIDOR (m) 2,83
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CÀLCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA LINEALS EN CANONADES (COLEBROOK) 
 
Bomba BS 2151 
ENTRADA DE DADES 

Material canonada 
PEAD PE100 

PN10 
Diàmetre nominal (mm) = 200
Diàmetre interior (mm) = 184,6
Cabal (l/s) = 35,19
Longitud conducció (m) = 1630

Rugositats materials conducció: 
Rugositat material (mm) = 0,01

Coeficients i constants: 
Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Viscositat cinemàtica (m2/s) 1,302E-06

CÀLCUL VELOCITAT I Re 
Velocitat (m/s) = 1,315
Nombre de Reynolds = 186.417,075

CÀLCUL FACTOR DE FRICCIÓ 
F FI ABS(F-FI)

0,010000 0,017078 0,007078 
0,017078 0,016191 0,000887 
0,016191 0,016275 0,000084 
0,016275 0,016267 0,000008 
0,016267 0,016268 0,000001 
0,016268 0,016268 0,000000 
0,016268 0,016268 0,000000 

CÀLCUL PÈRDUA LINEAL 
Pèrdua lineal unitària (mca/m) = 0,0078
Pèrdua lineal  (mca) = 12,66
Hcan, Pèrdua lineal majorada 15% (mca)  14,55

CÀLCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA A L'ESTACIÓ DE BOMBEIG 
ENTRADA DE DADES 

Material canonada 
ACER 

GALVANITZAT 
Diàmetre nominal (mm) = 150
Diàmetre interior (mm) = 145
Cabal (l/s) = 35,19
Longitud conducció (m) = 4

Rugositats materials conducció: 
Rugositat material (mm) = 0,15
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Coeficients i constants: 
Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Viscositat cinemàtica (m2/s) 1,302E-06

CÀLCUL VELOCITAT I Re 
Velocitat (m/s) = 2,131
Nombre de Reynolds = 237.328,221

CÀLCUL FACTOR DE FRICCIÓ 
F FI ABS(F-FI) 

0,010000 0,021437 0,011437 
0,021437 0,015843 0,005594 
0,015843 0,016310 0,000467 
0,016310 0,016263 0,000046 
0,016263 0,016268 0,000004 
0,016268 0,016267 0,000000 
0,016267 0,016268 0,000000 

CÀLCUL PÈRDUA LINEAL 
Pèrdua lineal unitària (mca/m) = 0,0260
Heb, Pèrdua lineal  (mca) = 0,104

CÀLCUL PÈRDUES DE CÀRREGA SINGULARS INTERIOR ESTACIÓ 

ELEMENT K N K·N Hs 

ENTRADA 0,5 1 0,500 0,116 
CONNEXIÓ DESCÀRREGA 1 1 1,000 0,231 
AMPLIACIÓ 0,900 1 0,900 2,248 
COLZE 90º 0,22 4 0,880 0,204 
COLZE 45º 0,18 0 0,000 0,000 
VÀLVULA COMPORTA 0,8 1 0,800 0,185 
VÀLVULA ANTIRETORN 1,7 1 1,700 0,393 

PEÇA PANTALÓ 1,150 0 0,000 0,000 

  
TOTAL 

  
5,28 3,378 

    

CÀLCUL DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG 

PUNT DE FUNCIONAMENT  
Hgs(mca)= 34,5
Hge(mca)= 15
Hg = Hgs - Hge (mca) 19,5
Hcan  +Heb  +Hs (mca) 18,036
Hm = Hg + Hcan + Heb + Hs (mca) 37,536
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PUNT DE TREBALL DE LES BOMBES: 
 
S’han  buscat  dos  bombes  que  puguin  satisfer  els  requeriments  de  cabal  i  altura 
manomètrica, per determinar el punt de treball d’aquestes s’ha trobat la intersecció entre la 
corba de funcionament de les mateixes i la corba de la instal∙lació. 
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Bomba BS2102: 
Q = 11,75 l/s > Q punta = 11,73 l/s    H = 22 m > H (Qpunta) = 21,89 m 
 
Bomba BS 2151 
Q = 35,5 l/s > Q punta =35,19 l/s    H = 37,75 m > H (Qpunta) = 37,54 m 
 
 
- Bombament de recirculació 
 
Es requereix un cabal de 9,38 l/s amb unes pèrdues per fricció en la instal∙lació inferiors a 0,5 
metres,  no  s’adjunten  càlculs  de  pèrdues  de  càrrega  (Colebrook‐White)  per  la  poca 
rellevància  d’aquestes.  A  l’apèndix  al  final  de  l’annex  s’adjunten  totes  les  corbes  de 
funcionament. 
 
Bomba CZ 3085 
Q = 10,25 l/s > Q recirc =9,38 l/s    H = 1,75 m > H (Qrecirc) = 0,5 m 
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CÀLCUL DEL COP D’ARIET 
 
En aquest apartat es  calcula  la  sobrepressió en  la  instal∙lació produïda per  cop d’ariet. Es 
comprova  que  la  pressió  màxima  (49,9  mca)  es  inferior  a  la  màxima  suportada  per  la 
canonada escollida (60 mca). El càlcul per resistir efecte buit dóna un espessor necessari de 
2 mm  amb un  factor de  seguretat de 3,  inferior a  l’espessor del  tub de 7,7 mm per  tant 
resisteix el cop d’ariet negatiu. 
 
 

Tancament bombaments  Cop d'ariet Resultats (mca)  

C 1 Ee aigua(Kg/m2) 2,00E+08

M 1,5 D real (mm) 184,6 Michaud (lent)  

Hg (mca)  19,5  DN (mm) 200 H 64,01

L (m) 1630 e (mm) 7,7 Allievi (ràpid)  

Q (l/s) 35,2 Et tub (kg/m2) 1,41E+08 H 30,48

v (m/s) 1,32 Líquid pes (Kg/m3) 1000

Hman (mca) 37,50 Sobrepressions (mca)  

g (m/s2) 9,81 a (m/s) 227,36 H ariet 30,48

Tcierre (s) 9,74 Tcritic (s) 14,34 H màx 49,98

Telectr (s)  - Tcierre (s)  6,83 H mín -10,98

 
 
El càlcul anterior s’ha fet per al cas d’interrupció instantània del subministrament elèctric, en 
el funcionament normal de  la  instal∙lació  les bombes estaran dotades d’arrencada  i parada 
progressiva  mitjançant  variadors  electrònics.  S’escull  un  temps  que  eviti  l’aparició  de 
pressions negatives en el cop d’ariet negatiu per evitar cavitacions  i allargar  la vida de  les 
bombes, el temps necessari és de 23 segons. 
 
 

Tancament bombaments  Cop d'ariet Resultats (mca)  

C 1 Ee aigua(Kg/m2) 2,00E+08

M 1,5 D real (mm) 184,6 Michaud (lent)  

Hg (mca)  19,5  DN (mm) 200 H 19,00

L (m) 1630 e (mm) 7,7 Allievi (ràpid)  

Q (l/s) 35,2 Et tub (kg/m2) 1,41E+08 H 30,48

v (m/s) 1,32 Líquid pes (Kg/m3) 1000

Hman (mca) 37,50 Sobrepressions (mca)  

g (m/s2) 9,81 a (m/s) 227,36 H ariet 19,00

Tcierre (s) 9,74 Tcritic (s) 14,34 H màx 38,50

Telectr (s) 23 Tcierre (s)  23 H mín 0,50
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HMANO [m] 
/ L (%)

< 20 25 30 35 > 40

C 1 0,8 0,5 0,4 0

L <250 500 1000 15000 >2000
M 2 1,75 1,5 1,25 1,15
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1. OBJECTE 

 
En aquest annex es descriuen els processos a  seguir per  tal de portar a  terme  la correcta 
construcció de  les obres  i actuacions contemplades  i valorades en el present projecte, així 
com el pla d’obra mitjançant un diagrama de barres. 
 
 

2. IMPULSIÓ 
 
2.1. Rasa 
 
En primer  lloc,  i abans de portar a  terme cap actuació constructiva, s’haurà de procedir al 
replanteig  del  traçat  en  planta  i  en  alçat.  Per  al  replanteig  en  planta  i  en  alçat  s’hauran 
d’utilitzar  les  coordenades definides  als plànols. Amb  anterioritat  a  l’inici  es  resseguirà el 
traçat replantejat de  la  impulsió per a detectar qualsevol singularitat no contemplada en el 
projecte  o  sorgida  amb  posterioritat  a  la  redacció  del  mateix  i  se  n’informarà 
convenientment a la Direcció de les Obres.  
 
Les  activitats  constructives  començaran  amb  l’enretirada  de  la  terra  vegetal de  les  zones 
conreades i el seu correcte abassegament per la seva posterior utilització. 
 
L’excavació  de  la  rasa  ha  de  seguir  les  seccions  indicades  als  plànols,  de  manera  que 
s’aconsegueixi el recobriment mínim de la canonada.  
 
Finalment es duran a terme l’anivellament, repàs i compactació del fons de la rasa resultant 
amb els mitjans mecànics adequats. 

 
Impulsió 

 
- Estesa de la sorra que forma el llit de recolzament del tub de polietilè. 
- Col∙locació de la canonada de polietilè. 
 

Replè de rasa 
 
Es procedirà al replè  i compactat de  la rasa amb material procedent de  la pròpia excavació 
compactat al 95% P.M. després de tapar el tub amb la sorra de recobriment. 
 
En cas que la rasa s’hagi executat per zona asfaltada aquesta quedarà restituïda de manera 
adequada. 
 
El material sobrant d’aquests processos constructius es portarà a abocador. 
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3. EDAR 
 
3.1. Replanteig 
 
Abans de portar a  terme  cap actuació  constructiva,  s’haurà de procedir al  replanteig dels 
elements de la depuradora en planta i en alçat segons es defineixen als plànols. El mateix es 
farà amb l’accés i els vials interiors. 
 
S’efectuarà  un  reconeixement  visual  de  la  parcel∙la  i  voltants  per  a  detectar  qualsevol 
singularitat  no  contemplada  en  el  projecte  o  sorgida  amb  posterioritat  a  la  redacció  del 
mateix i se n’informarà convenientment a la Direcció de les Obres.  
 
3.2. Moviment de terres 
 
Es  procedirà  a  l’esbrossada  de  la  parcel∙la  enretirant‐ne  totes  les  restes  vegetals  de 
qualsevol tipus i mida i portant‐les a abocador.  
 
S’enretirarà  la  capa de  terra  vegetal  i  s’abassegarà de manera  correcta per que es pugui 
conservar sense deteriorar‐se mentre durin les obres.  
 
Per  tal  de  fonamentar  els  processos  es  farà  l’excavació  que  sigui  necessària,  definida  als 
plànols  i  als  amidaments  corresponents,  i  el  posterior  reblert    de  terres  fins  a  la  cota 
d’urbanització. El terraplenat es farà amb material que reuneixi les condicions demanades al 
Plec de Prescripcions. 
 
 
3.3. Conduccions 
 
Es construiran les canonades de procés tenint en compte la seva situació relativa en alçat de 
manera que les conduccions que passin a menor cota s’executin abans.  
 
 
3.5.  Urbanització 
 
Es deixaran els terraplens que constitueixen  l’esplanada millorada de  les zones vials a cota 
definitiva  i es compactaran. A sobre de  l’esplanada s’estendrà una capa de 15 cm de tot‐u 
artificial que  formarà  la base del  vial  interior,  a  sobre un  reg d’imprimació  i una  capa de 
mescla bituminosa de 6 centímetres. 
 
A les zones ajardinades s’estendrà una capa de terra vegetal (procedent del decapatge inicial 
de  la parcel∙la) per tal de facilitar  la seva revegetació. Es restaurarà mitjançant espècies de 
vegetació  autòctona.  Finalment  es  tancarà  el  recinte de  l’EDAR  amb una  tanca metàl∙lica 
suportada amb pals sobre daus de formigó  i una filera d’arbres perimetralment excepte en 
el lateral del barranc. 
 
El camí d’accés s’adequarà amb una base de tot‐ú de 20 centímetres i un doble tractament 
superficial. 
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4. PLA D’OBRA 
 
A continuació s’adjunta el programa de treballs per a  les obres de  l’EDAR de Ginestar amb 
una durada total de quatre (4) mesos. 
 
 
Mesos 
 
Capítols                                      
Setmanes 

1 
 

2  3  4 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Replanteig                                 

2. 2. Esbrossada del terreny                                 

3.  Adequació del camí d’accés                                 

4. Moviment de terres, anivellació                                 

5. Excavació rasa impulsió                                 

6. Col∙locació tub PEAD impulsió                                 

7. Reomplert i compactació rasa 
impulsió. 

                               

8. Rases per conduccions EDAR                                 

9. Fonamentacions estructures                                 

10. Col∙locació conduccions 
enterrades 

                               

11. Muntatge encofrats i formigonat 
elements EDAR 

                               

12. Col∙lector de sortida i bec de 
formigó a la llera 

                               

13. Edificació                                  

14. Instal∙lacions electromecàniques                                 

15. Instal∙lació tanca perimetral.                                 

16. Arbrat perimetral                                 

17. Estació de bombament, excavació 
base i formigonat 

                               

18. Instal∙lació bombes i quadres de 
control 

                               

19. Connexió bombes a impulsió                                 

20. Asfaltat  i formigonat superfícies 
EDAR 

                               

21. Jardineria i acabats                                 

22. Doble tractament superficial camí 
d’accés 

                               

23. Seguretat i salut                                 
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1. OBJECTE 

 
El present estudi de gestió de residus del “Projecte de l’EDAR i dels col·lectors al municipi de 
Miravet (Ribera d’Ebre)” , té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran 
durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà d’aquests residus, d’acord amb les 
exigències de la normativa més recent, autonòmica, estatal i europea. 

2. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR 

 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 
tenen perquè coincidir. 
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. A la taula 
següent apareix una relació de la tipologia de residus que es preveu generar durant 
l’execució de les obres. La nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els nivells 
són els següents: 
 
        CAPÍTOL 
                    SUBCAPÍTOL 
                               IDENTIFICACIÓ 
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RESIDUS CONSIDERATS DURANT LA FASE D’OBRA SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS 

 01 RESIDUS DE LA PROSPECCIÓ, EXTRACCIÓ DE MINES I CANTERES I TRACTAMENTS FÍSICS I QUÍMICS DE MINERALS 
 01 04 Residus de la transformació física de minerals no metàl·lics 

 01 04 09 Residus de sorra i argiles 
 07 RESIDUS DE PROCESSOS QUÍMICS ORGÀNICS 

 07 07 Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i productes químics no especificats en una altra categoria 
 07 07 01 Líquids de neteja i licors mare aquosos 

 08 RESIDUS DE LA FORMULACIÓ, FABRICACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE REVESTIMENTS (PINTURES,  
BARNÚS I ESMALTS VÍTRIS), COLA, SEGELLANT I TINTES D’IMPRESSIÓ 
 08 01 Residus de la FFDU i del decapatge o eliminació de pintura de barnús 

 08 01 11 * Residus de pintura i barnús que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
 12 RESIDUS DEL MODELATGE I DEL TRACTAMENT FÍSIC I MECÀNIC DE SUPERFÍCIE DE METALLS I PLÀSTICS 

 12 01 Residus del modelatge i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics. 
 12 01 01 Llimalles i encenalls de metalls ferris 
 12 01 02 Pols i partícules de metalls ferris  
 12 01 05 Encenalls i rebaves de plàstic 
 12 01 13 Residus de soldadura 

 13 RESIDUS D’OLIS I DE COMBUSTIBLE LÍQUIDS (excepte els olis comestibles i els dels capítols 05,12 i 19) 
 13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

 13 02 05 * Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
 13 02 06 * Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

 14 RESIDUS DE DISSOLVENTS, REFRIGERANTS I PROPELENTS ORGÀNICS (excepte els dels capítols 07 i 08) 
 14 06 Residus de dissolvents, refrigerants i propelents d’escuma i aerosols orgànics 

 14 06 01 * Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC 
 14 06 01 * Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats 
 14 06 03 * Altres dissolvents i mescles de dissolvents 

 15 RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBES DE  
PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN UNA ALTRA CATEGORIA 
 15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 

 15 01 02 Envasos de plàstic 
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 15 01 04 Envasos metàl·lics 
 15 01 07 Envasos de vidre 
 15 01 10 * Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles 

  15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores 
 15 02 02 * Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores contaminats per substàncies perilloses 

 16 RESIDUS NO ESPECIFICATS EN UN ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA 
 16 06 Piles i acumuladors 

 16 06 03 * Piles que contenen mercuri 
 16 06 04 Piles alcalines (excepte 16 06 03) 

 17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 
 17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

 17 01 01 Formigó 
 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 17 01 06 

  17 02 Fusta, vidre i plàstic 
   17 02 01 Fusta 

 17 02 02 Vidre 
 17 02 03 Plàstic 
 17 02 04 * Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles  

 
 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes alquitranats 

 17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 
  17 04 Metalls (incloses les seves al·legacions) 

 17 04 05 Ferro i acer 
 17 05 Terra (inclosa la excavada en zones contaminades), pedres i llots de drenatge) 

 17 05 04 Terra i pedres diferents a les especificades al codi 17 05 03 
 17 09 Altres residus de construcció i demolició 

 17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

 20 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços,  
indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES SELECTIVAMENT 
 20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

   20 02 01 Residus compostables 
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3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

 
De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat de 
residus que es preveu generar en la present obra. Els valors obtinguts en aquesta estimació 
serviran per a l’elaboració del pressupost de Gestió de Residus de l’obra. D’aquesta estimació 
en resulten els següents valors. 
 
 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA 
 
 Sobrant terres (m3) 

Excavació de rases i pous (m3) 792,69 
1217,73 

No computa ja que es 
comptabilitza en e 

pressupost 

Excavació en zona de desmunt (m3) 198,00 
Terraplenat amb material seleccionat  

per esplanada  (m3) 
198,00 

Reblert de rasa i pous (m3) 623,04 
 
 Residus (m3) 

Reblert de sorra (m3) 594,72 12,00 
 
 Residus (m3) 

Paviment de formigó HM-25 (m3) 146,35 
2,50 Formigó de neteja  (m3) 13,50 

Formigó HA-25/b/20/IIa 220,00 
 
 Mermes i retalls (kg) 

Acer per armar B500S (kg) 17.000,00 850,00 
 
 Residus (kg) 

Acer per a caldereria 1.500,00 150,00 
Taula 1. Estimació dels volums de residus generats durant l’execució de les obres. 
 
Tot i que, en la taula apareix el valor del sobrant de terres, la gestió mediambiental d’aquest 
no serà considerada en el pressupost de Gestió de Residus, ja que aquesta es contempla dins 
la partida d’obra del Pressupost d’Execució de l’obra. 
 
A partir de la taula 1, i tenint en compte les densitats relatives aparents, es pot obtenir la 
massa total que s’estima es generarà durant l’execució de les obres. A la taula següent 
s’exposen els volums i masses generats, així com la tipologia en que s’emmarca cada residu i 
el seu tractament i destinació. 
 
 
 
 
 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 14. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

VOLUMS I PESOS DE RESIDUS 
 Tipologia 

 
Massa  

(Tn) 
Den. 
Rel. 

Volum  
(m3) 

Tractament 
 

Destinació 
 

RESIDUS DE NATURALESA PÈTRIA       
1. Sorra, grava i altres àrids 
01.04.09 Residus de sorra i argiles Inert 8,39 1,50 4,13 Reciclat Planta reciclatge RCD 
2. Terres       
17.05.04 Terra i pedres diferents a les  
especificades en el codi 17.05.03 

Inert 
8.371,08 

1,50 
729,8 Sense tractament 

 especial 
Restauració/Abocador 

3. Formigó       
17.01.01 Formigó Inert 449,06 1,50 16,19 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD 
4. Maons i altres elements ceràmics       
17.01.07 Barreges de formigó, maons, teules  
i materials ceràmics diferents dels  
especificats en el codi 17.01.06 

Inert 3,00 1,50 100,74 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD 

5. Altres residus de  construcció i demolició       
17.09.04 Residus barrejats de construcció i  
demolició diferents dels especificats en els  
codis 17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03 

Inert 7,50 1,50 5,00 Reciclat/ Abocador Planta reciclatge RCD 

RESIDUS DE NATURALESA NO PÈTRIA       
1. Paviment 
17.03.02 Barreges bituminoses diferents a les  
especificades en el codi 17.03.01 

No especial 0,00 1,30 0,00 Reciclat Planta reciclatge RCD 

2. Fusta       
17.02.01 Fusta No especial 21,39 0,60 1,60 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
3. Metalls       
12.01.01 Llimadures i encenalls metàl·lics No especial 0,01 1,50 0,006 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
12.02.02 Pols i partícules de metalls fèrrics No especial 0,01 1,50 0,009 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
12.01.13 Residus de soldadura No especial 0,01 1,50 0,009 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
15.01.04 Envasos de metall No especial 0,00 0,50 0,004 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
17.04.05 Ferro i acer No especial 3,65 1,50 0,96 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
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4. Plàstic       
12.01.05 Encenalls i rebaves de plàstic No especial 0,01 0,90 0,006 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
15.01.02 Envasos de plàstic No especial 0,00 0,30 0,013 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
17.02.03 Plàstic No especial 0,00 0,90 0,003 Reciclat  Gestor autoritzat RNP’s 
5. Vidre       
15.01.07 Envasos de vidre No especial 0,03 0,50 0,06 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
17.02.02 Vidre No especial 0,09 1,50 0,06 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
6. Vegetació       
20.02.01 Residus biodegradables No especial 6,00 0,60 5,00 Reciclat/Abocador Gestor autoritzat RNP’s 
RESIDUS POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES       
1. Potencialment perillosos i altres 
07.07.01 Sobrants de desencofrats Especial 0,009 0,50 0,018 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
17.02.04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies  
perilloses o contaminades per elles 

Especial 0,088 0,50 0,176 Dipòsit físico-químic Gestor autoritzat RNP’s 

15.02.02 Absorbents, materials de filtració  
(inclosos els filtres d’oli no especificats en cap  
altra categoria), draps de neteja i robes protectores,  
contaminades per substàncies perilloses. 

Especial 0,088 0,50 0,176 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 

13.02.05 Olis minerals no clorats de motor,  
de transmissió mecànica i lubricants 

Especial 0,004 0,50 0,008 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 

13.02.06 Olis sintètics de motor, de  
transmissió mecànica i lubricants 

Especial 0,004 0,50 0,008 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 

16.06.03 Piles que continguin mercuri Especial 0,001 0,50 0,002 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
16.06.04 Piles alcalines (excepte les del codi 16.06.03) Especial 0,001 0,50 0,002 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
15.01.10 Envasos que continguin restes de substàncies  
perilloses o estan contaminades per elles 

Especial 0,002 0,50 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 

08.01.11 Residus de pintura que continguin dissolvents  
orgànics o altres substàncies perilloses 

Especial 0,004 1,00 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 

14 06 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents 
orgànics 

Especial 0,002 0,50 0,003 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 

Taula 2. Volums i pesos de residus.
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4. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 
A continuació, s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració 
en el projecte, per tal de prevenir la generació excessiva de residus en la construcció i 
demolició (RCD) durant la fase d’obra, o reduir-ne la seva producció. 
 
En general, són d’aplicació les següents consideracions: 
- Separació en origen del residu 
- La utilització de materials amb major vida útil, generen menys residus i afavoreixen llur 
reutilització, reciclatge i valorització. 
- Reducció d’envasos i embalatges en els materials de construcció. 
- Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió de residus. 
Durant la fase de projecte es prendran les següents mesures: 
- Es programarà el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament. 
- S’empraran sistemes d’encofrat reutilitzables. 
- Es detectaran totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra. La reutilització de materials a l’obra fa que aquests perdin la consideració de 
residus. Cal reutilitzar aquells materials que presentin unes característiques físico-químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
- S’empraran sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten en obra 
sense gairebé generar residus. 
Durant l’execució de l’obra caldrà tenir en compte les següents recomanacions per 
minimitzar residus: 
- Estudi de racionalització i planificació i emmagatzematge de materials. 
- Realització de demolició selectiva. 
- Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats, lloses alveolars,...) 
- Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs, ...) seran múltiples del 
mòdul de la peça, per així no perdre material en els retalls. 
- Se substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major mida. 
- S’utilitzaran tècniques constructives “en sec”. 
- S’utilitzaran materials “no perillosos” (Ex. pintures a l’aigua, material d’aïllament sense 
fibres irritants o CFC). 
- Es realitzaran, si cal, modificacions de projecte per afavorir la compensació de terres o la 
reutilització de les mateixes. 
- S’utilitzaran materials amb “certificat ambiental” (Ex. tarimes o taulons d’encofrat amb 
segell PEFC o FSC). 
- S’utilitzaran àrids reciclats (Ex. per a subbases, tot-u,...), PVC reciclat o mobiliari urbà de 
material reciclat, 
- Es reduiran els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud de materials amb 
envasos retornables al proveïdor o reutilització d’envasos contaminats o recepció de 
materials amb elements de gran volum  a granel normalment servits amb envasos. 
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PLANTA DE 
CLASSIFICACIÓ 

PLANTA DE 

TRACTAMENT 

RECICLATGE 

RCD classificat en obra 
Rebuig del 
tractament 

RCD a abocador directe des de l’obra 

RCD sense classificar 

 
 
 
 

ABOCADOR 

Productes de la 
planta de 

tractament (àrids 
reciclats per a 
obres i altres 

materials inerts per 
a reblerts) 

Productes de la 
classificació 

(metalls, 
fusta,etc) 

5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS 

 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Un esquema per a la gestió de residus de construcció i demolició (RCD), seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipologia del residu considerat està formada per la segregació entre residus Inerts, No 
Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). Es recomana que 
es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa 
neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui variable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions (Planta de Classificació) 
on es faci un tractament previ des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor 
autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. 
 

OBRA 

 

Separació en  

origen + 

eventual  

tractament  

RCD 

 

Productes de 
separació i 

tractament en 
obra 

Dins de l’obra Fora de l’obra 
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En el cas del present Projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 
col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que 
indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. En l’apèndix núm. 1 d’aquest annex, 
s’inclou una llista dels pictogrames a emprar per a cada residu. 
 
Cal tenir present que la reutilització d’un material procedent de la pròpia obra, fa que perdi la 
consideració de residu. 
Quan no és possible la reutilització directa d’un material, el següent objectiu seria estudiar 
llur valorització, que consisteix en el procediment que permet aprofitar els recursos 
continguts en els residus, sense posar en perill la salut humana, i sense utilitzar mètodes que 
puguin causar perjudicis al medi ambient. En l’annex 1 de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, s’enumeren les operacions de valorització possibles. En l’apèndix núm. 2 del present 
annex s’inclou aquesta llista de valorització. 
Tot i que no es preveu realitzar cap operació de valorització “in situ” , a continuació es 
recullen les principals operacions de valorització “in situ”. 

 
- Utilització principal com combustible o com altre medi de generar energia 
- Recuperació o regeneració de dissolvents 
- Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no dissolvents 
- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
- Reciclatge d’àcids i bases 
- Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 
- Acumulació de residus per a llur tractament segons l’Annex II.B de la Decisió Comissió 

96/350/CE. 
Quan està descartat la reutilització i valorització del residu, no queda més remei que llur 
eliminació, que consisteix en el procediment dirigit, bé a un dipòsit en abocador autoritzat o a 
la seva destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana sense 
utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. A l’annex 1 de l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, s’enumeren les operacions d’eliminació possibles. A 
l’apèndix núm. 2 del present annex s’inclou aquesta llista d’eliminació. 

6. MESURES PER LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

 
Cal recordar que el RD 105/2008, d’1 de febrer, preveu diverses actuacions: 
 
a. Els residus de construcció i demolició s’han de separar en les fraccions següents, quan, de 
manera individualitzada per a cadascuna de les esmentades fraccions, la quantitat prevista 
de generació per al total de l’obra superi les quantitats següents: 

- Formigó : 80 Tn 
- Maons, teules, ceràmics: 40 Tn 
- Fusta: 1 Tn 
- Vidre: 1 Tn 
- Plàstic: 0,5 Tn 
- Paper i cartró: 0,5 Tn 
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(A partir dels dos anys de l’entrada en vigor d’aquest RD (14 de febrer de 2010), les 
quantitats d’aquestes fraccions passaran a ésser la meitat). 
 
b. La separació en fraccions l’ha de portar a terme preferentment el posseïdor dels residus de 
construcció i demolició dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic en 
l’obra no sigui tècnicament viable efectuar l’esmentada separació en origen, el posseïdor pot 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l’obra. 
Les mesures per a la separació dels residus en obra es farà segons la seva tipologia: Inerts, No 
Especials i Especials. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- S’habilitarà una zona adequada per als Residus Especials amb tants contenidors com 
faci falta (degudament senyalitzats): 

- El contenidor de residus especials es situarà en un lloc fora del trànsit habitual de la 
maquinaria d’obra. 

- Un residu especial no pot emmagatzemar-se a l’obra més de 6 mesos. 
- Cal tapar els contenidors dels residus especials i protegir-los de la pluja, radiació, etc. 
- Cal impermeabilitzar el terra no es situïn els contenidors de residus especials. 
- Cal senyalitzar correctament els contenidors de residus especials, tenint en compte 

símbols de perillositat. 
- Cal emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (líquids, 

desencofrants,...) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per 
controlar una hipotètica fuita. 
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7. GESTORS DE RESIDUS PROPERS A L’ÀMBIT DE L’OBRA 

 
A la següent taula es mostra una relació dels gestors de residus autoritzats per a realitzar el tractament i/o eliminació de tots els tipus de residus 
generats durant l’execució de les obres. 
 

GESTOR CODI VAL (Valorització) 
TDR (Tractament  

deposició del rebuig) 
DIRECCIÓ TELÈFON 

VALLS QUÍMICA, S.A. E-31.90 V21- Regeneració de dissolvents  
POL. IND. VALLS C/BASTERS,  
1-3 90 (43800) VALLS 

977606800 

JARDI MORTUORI DEL  
BAIX CAMP, S.A. 

E-982.07  
T21-Incineració de residus  
no halogenats 

PO. IND.9 CAMÍ MAS DELS REGIMENTS,  
PARC 3 (43330) RIUDOMS 

97753616 

ALUMINIS GIRALT, S.L. E-975.07 

V41- Recicl.i recup. De metalls  
o compostos metàl·lics 
V42- Regeneració d’altres  
materials inorgànics 

 
POL. IND. MASIA D’EN FREDERIC  
C/MASIA NOTARI,3 (08800)  
VILANOVA I LA GELTRÚ 

933056744 

CONTENEDORES 
REUS, S.A. 

E-42.91  
T11. Deposició de residus inerts 
T12. Deposició de residus  
no especials 

CAMÍ DEL MAS DEL BLASI,PDA.MAS  
CALVO, S/N (43206) REUS 

977771734 

CATOR, S.A. E-56.93 V22-Regeneració d’olis minerals 
 CTRA. DE REUS A MONTBLANC, 

KM 11.3 (43460) ALCOVER 
934881919 

GESTIÓ DE  
RESIDUS ESPECIALS  
DE CATALUNYA, S.A. 

E-466.97 
V61-Utilització com a 
combustible 

T21. Incineració de residus  
no halogenats 
T22. Incineració de residus  
halogenats 

POL.IND. CONSTANTI AV. D’EUROPA,  
S/N (43120) CONSTANTI 

977296561 

CRIC SYSTEM, S.L. E-1083.09 
V51. Recuperació,reutilització  
i regeneració d’envasos 

 
POL.IND.ELS MASETS AV.BELLVEI, 
13-15,N.B2 (43719) BELLVEI 

977663172 

APROFITAMENT  
ASSESSORAMENT  
AMBIENTAL,SL 

E-1023.08 

V41.Recic.i recup.de metalls  
o compostos metàl·lics 
V44.Recuperació de bateries,  
piles, acumuladors 

T62-Gestió per un Centre  
de Recollida i Transferència 

POL.IND.CONGOST C/MAS PUJOL,  
NAU 17 (08520)  
FRANQUESES DEL VALLÈS 

902367103 

CONTENIDORS  
BAIX MONT, S.L. 

E-1026.08 
V11-Reciclatge de paper i cartró 
V12-Reccilatge de plàstics 
V15-Reciclatge i reutilització  

T62-Gestió per un Centre  
de Recollida i Transferència 

POL.IND. LES TOSSES C/ROMA  
(CANTONADA AMB BRUSEL·LES)  
(43870) AMPOSTA 

97703698 
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de fustes 
V41-Recl.i recup. De metalls  
o compostos metàl·lics 
V71.Utilització en la construcció 

CARPE SERVICIOS  
LOGISTICOS,SL 

E-1069.08 
V15.Reciclatge i reutilització de 
fustes  

 POL.IND. PP3 ILLA,3,PARC 3  
(43810) PLA DE SANTA MARIA 

977631700 

CESPA, GESTION  
DE RESIDUOS,SA 

E-174.96 

V11-Reciclatge de paper i cartró 
V12-Reciclatge de plàstics 
V13-Reciclatge de tèxtils 
V14-Reciclatge de vidre 
V15-Reciclatge i reutilització  
de fustes 
V41-Rec.i recup. de metalls  
o compostos metàl·lics 
V71-Utilització en la construcció 

T62-Gestió per un Centre  
de Recollida i Transferència 

POL. IND. ZONA FRANCA SECTOR C,  
C/4, S/N (08040) BARCELONA 

933367100 

ALREPLAST, S.L. E-303.96 V12-Reciclatge de plàstics  
POL.IND.PARELLADA C/COBALT,  
175, NAU 10, IN (08907)  
HOSPITALET DE LLOBREGAT 

933379425 

AGÈNCIA CATALANA  
DE L’AIGUA 

E-850.04 V83-Compostatge 
 C/LA PINEDA S/N AUT. TARR-SALOU  

KM 3,5 (43480) VILA-SECA 
977551507 

ECOLOGICA IBERICA Y 
MEDITERRANEA, SA 

E-49.92 
V23-Regeneració d’hidrocarburs 
V43-Regeneració d’àcids o bases 

T24-Tractament per evaporació 
T31-Tractament físico-químic  
i biològic 
T32-Tractament específic 
T33-Estabilització 

FINAL MOLL INFLAMABLES,  
(PORT BCN),  
S/N (08039) BARCELONA 

932234343 
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APÈNDIX 1. PICTOGRAMES DE RESIDUS
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La senyalització dels contenidors de residus s’haurà de fer en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista i seguint uns pictogrames ja 
normalitzats que serien els següents: 
 
Residus Genèrics: Inerts, Especials i No Especials 

 
 

 
 
 

 
Residus inerts                Residus no especial    Residus especials 
 
Residus especials: 

 
 
 
 
 
 

Aerosols  Dissolvents      Bateries   Olis minerals                     
 

 
 

 
 

 
 
Olis usats no regenerables    Piles alcalines               Piles de botó 
 
Residus no especials: 

 
 
 
 
 

 
Fusta                               Vidre Barrejat              Cables elèctrics 
 

 
 
 

 
 

 
Plàstic                              Ferralla 
 



 

 

 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÈNDIX 2. Llista de valorització i eliminació de residus   (Ordre MAM/30472002)
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ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 
 
ANNEX 1 
 
 
Operacions de valorització i eliminació de residus, de conformitat amb la Decisió 
96/350/CE, de la Comissió, de 24 de maig, per la que es modifiquen els annexos IIA i IIB de 
la Directiva 75/442/CEE, del Consell, relativa als residus. 
 

PART A. OPERACIONS D’ELIMINACIÓ 
 
D1 Dipòsit sobre el sòl o en llur interior (per exemple, abocament, etc.). 
D2 Tractament en medi terrestre (per exemple, bio-degradació de residus líquids o llots en el 
sòl, etc.) 
D3 Injecció en profunditat (per exemple, injecció de residus bombejables en pous, mines de 
sal, falles geològiques naturals, etc.). 
D4 Embassament superficial (per exemple abocament de residus líquids o llots en pous, 
estanys o llacunes, etc. 
D5 Abocament en llocs especialment dissenyats (per exemple, col·locació en cel·les 
estanques separades, recobertes i aïllades entre sí i el medi ambient, etc.). 
D6 Abocament en el medi aquàtic, excepte en el mar. 
D7 Abocament en el mar, inclosa la inserció en el llit marí. 
procediments enumerats entre D1 i D12 (per exemple, evaporació, secat, calcinació,etc.). 
D8 Tractament biològic no especificat en altre apartat del present annex i que doni com a 
resultat compostos o barreges que s’eliminen mitjançant algun dels procediments enumerats 
entre D1 i D12. 
D9 Tractament físico-químic no especificat en altre apartat del present annex i que doni com 
a resultat compostos o barreges que s’eliminen mitjançant algun dels procediments 
enumerats entre D1 i D12.  
D10 Incineració en terra. 
D11 Incineració en el mar. 
D12 Dipòsit permanent (per exemple, col·locació de contenidors en una mina,etc.). 
D13 Combinació o barreja prèvia a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D12. 
D14 Re-envasat previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D13 
D15 Emmagatzematge previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D14  (amb 
exclusió del emmagatzematge temporal previ a la recollida en el lloc de producció). 
 
PART B. OPERACIONS DE VALORITZACIÓ 
 
R1 Utilització principal com a combustible o com altre medi de generar energia. 
R2 Recuperació o regeneració de dissolvents. 
R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents 
(incloses les operacions de formació d’adobs i altres transformacions biològiques). 
R4 Reciclatge o recuperació de metalls i compostos metàl·lics. 
R5 Reciclatge o recuperació de altres matèries inorgàniques. 
R6 Regeneració de àcids o de bases. 



 

 

R7 Recuperació de components utilitzats per a reduir la contaminació. 
R8 Recuperació de components procedents de catalitzadors. 
R9 Regeneració u altre nou ús dels olis. 
R10 Tractament de sòls, produint un benefici a l’agricultura o una millora ecològica dels 
mateixos. 
R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades entre 
R1 i R10. 
R12 Intercanvi de residus per a sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre 
R1 i R11. 
R13 Acumulació de residus per a sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre 
R1 i R12 (amb exclusió del emmagatzematge temporal previ a la recollida en el lloc de la 
producció. 
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G- PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
 
GY- GESTIÓ DE RESIDUS 
 
GYN01- GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GYN01N001 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
 
S’han considerat els tipus següents: 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig ne funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
 
RESIDUS ESPECIALS 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc,. els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc... 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3. - UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
- Ordre de 6 de setembre 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats. 
- Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre General de Gestors de Residus. 
- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 207/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
- Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio,  por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GYN01N002, GYN01N003, GYN01N004, GYN01N005, GYN01N007 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
 
S’han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper. 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència amb contenidor o 
amb camió. 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
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- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
A L’OBRA: 
Transport de terres i material d’excavació o del rebaix , o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocament han de ser les que defineixi la DF. 
L’abocament s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
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FITXES CADASTRALS 

 

Les  afeccions  derivades  per  a  l’execució  de  les  obres  definides  al  present  Projecte 
Constructiu poden ser a béns i/o a serveis. 

 

A/ AFECTACIÓ A BÉNS 

 

Totes les obres definides al present projecte es troben dins el terme municipal de Miravet. 

S’han utilitzat en  la mesura de  lo possible zones de domini públic per ubicar el traçat de  la 
impulsió i evitar així crear servituds permanents en terrenys d’ús agrícola. 

D’acord  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  de  l’ACA  per  a  la  Redacció  de  Projectes 
Constructius  de  Col∙lectors  en  alta,  punt  2.2.1.,  apartat  Expropiacions  i  Serveis  Afectats, 
s’estableixen els diferents tipus d’afecció a bens: 

 

1. Expropiació:  S’aplicarà  aquesta  tipologia  als  terrenys  on  s’ubicarà  l’estació 
depuradora d’aigües residuals.  

 

2. Servitud  de  pas:  S’estableix  una  franja  de  3,00  metres  d’amplada  en  totes  les 
longituds dels col∙lectors, la qual serà ocupable, una vegada finalitzades les obres pel 
manteniment,  i,  si  s’escau,  per  a  les  reparacions  posteriors  dels  esmentats 
col∙lectors. Aquesta servitud de pas també inclourà la ubicació dels pous i arquetes, 
de manera que aquests no seran objecte d’expropiació. 

 

3. Ocupació  temporal  (Servitud  permanent):  S’estableix  una  franja  de  12,00  m 
d’amplada total, tenint aquesta franja una amplada de 6,00 metres a cada costat de 
la  franja de  servitud de pas. Aquesta ocupació  temporal  també  inclourà els pous  i 
arquetes  corresponents.  S’estableixen  també,  zones  destinades  a  l’acopi  de 
materials generalment molt a prop dels accessos als diferents  trams de  les obres. 
Aquestes zones es tractaran com zones d’ocupació temporal. 

 

 

En el projecte no hi ha afeccions del tipus 2 ni 3  ja que el traçat de  la  impulsió així com  la 
seva servitud de pas i permanent discorren íntegrament per zones de domini públic. 
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Relació de parcel∙les afectades 

 

Tota la superfície ocupada per la depuradora pertany a una mateixa parcel∙la. 

 
 

Finca de Projecte  Núm.:  1 

Municipi:  Miravet 

Obra:  EDAR 

Situació finca:  Pol. 15 Parc. 16 

Servitud temporal (m2):  0 

Servitud permanent (m²):  0 

Expropiació (m²):  1895,29 

Naturalesa:  Rústic 

 
 
Taula Resum 
 

Fina núm.  Expropiació  Servitud Permanent  Servitud Temporal 

1  1.895,29  0  0 

m2  1.895,29  0  0 

Preu/m2  3,20  1.60  0,32 

TOTAL €  6.064,93  0  0 

 
 

TOTAL €  6.064,93 

 
 
El cost de compensació als propietaris d’expropiacions i ocupacions ascendeix, IVA no inclòs, 
a  la  quantitat  de  SIS  MIL  SEIXANTA‐QUATRE  EUROS  amb  NORANTA‐TRES  CÈNTIMS 
(6.064,93 €). 
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B/ AFECTACIÓ SERVEIS 

 

Es  consideren  serveis  afectats  tots  aquells  que  pateixen  alguna  interferència  durant  el 
transcurs de l’execució de les obres. 

 

Qualsevol afectació a un servei es tornarà a reposar al seu estat original, informant sempre a 
la companyia encarregada del seu subministrament i/o manteniment. 

 

Segons  l’article 103.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, referent a  l’inici de  les 
obres, el Contractista està obligat a  la  localització dels serveis afectats existents a  la zona, 
amb la realització de les cates i replantejos necessaris, abans de l’inici de les obres. 

 

El procés que s’ha de seguir per a l’obtenció de la informació dels diferents serveis existents 
és  la  petició  als  serveis  tècnics  de  l’ajuntament  de Miravet,  per  tal  que  aquest  doni  la 
informació referent a la presència d’aquests. 

 
Les companyies que exploten els serveis localitzats a la zona són: 
 
‐ Companyies de subministrament elèctric, en la valoració es considera la possible reposició 
de la xarxa alterada així com la connexió al sistema de la depuradora. 
 
FECSA  
OFICINA COMERCIAL TARRAGONA 
CR NACIONAL 340 KM, 1.157,5 
CP 43006 
TARRAGONA 
902507750 
 

No hi ha afeccions als serveis d’aigua potable, ni telefonia ja que la planta depuradora està a 
certa distància del nucli urbà. 

 

Valoració 

 

El cost de restitució dels serveis afectats ascendeix, IVA no inclòs, a la quantitat de  MIL SIS‐
CENTS CENTS EUROS (1.600‐ €). 
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ANTECEDENTS 
 
1.1. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest estudi de Salut i Seguretat s’estableix per a la seva aplicació durant la realització de les 
obres definides en el Projecte de l’EDAR i dels col∙lectors al municipi de Miravet (Ribera d’Ebre). 
 
S’estudien  i  defineixen  les  previsions  respecte  a  prevenció  de  riscos  d’accidents  i malalties 
professionals derivades de l’esmenat projecte, així com les instal∙lacions preceptives d’Higiene i 
Benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directius bàsiques a  l’empresa constructora per dur a terme  les seues 
obligacions  en  el  camp  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  i  facilitarà  el  seu 
desenvolupament,  sota  el  control  de  la  Direcció  Facultativa,  d’acord  amb  el  Reial  Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual  s’implanta  l’obligatorietat de  la  inclusió d’un estudi de 
Seguretat i Salut Laboral en els Projectes d’Edificació i Obres Públiques. 
 
1.2. Característiques de l’obra 
 
1.2.1. Descripció de l’obra i situació 
 
L’obra se situa en el terme Municipal de Miravet, la EDAR se situa en la itersecció entre el camí 
d’Aubals  del  mig  i  el  barranc  de  les  Eixugueres,  la  impulsió  discorre  entre  el  punt  de 
concentració  de  la  xarxa  de  sanejament  a  la  plaça  de  l’Arenal  i  la  EDAR  pel  barranc  de  les 
Eixugueres. Aquesta obra consisteix en una depuradora d’aigües residuals de fangs activats, i la 
construcció de la impulsió per portar‐hi l’aigua residual. 
 
Les actuacions previstes són:  
 
- Esbrossada i decapatge de terra vegetal 
- Excavacions 
- Terraplenats 
- Construcció de rases i pous i instal.lació de canonades 
- Instal.lació del pou de bombament 
- Construcció d’estructures de pretractament, tractament biològic i edificacions 
-  Urbanització de la parcel∙la de la EDAR 
- Adequació del camí d’accés‐ 
 
2. MEMORIA 
 
2.1. Treballs i riscs del procés constructiu 
 
2.1.1. Moviments de terres i afermat 
 
Treballs: 
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- Excavació general amb pala carregadora. 
- Transport de terres amb camió. 
- Excavació de rases i pous amb retroexcavadora. 
- Refinat de talussos i fons d’excavació. 
- Extensió de terres i compactació. 
- Terraplenat. 
 
Riscs més freqüents: 
 
- Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d`accés (escales plataformes). 
- Cops, ensopegades. 
- Despreniment i/o esllavissades de terrres i/o roques. 
- Caiguda de materials. Rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom de les edificacions contigües. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Cops, atropellament i atrapaments per maquinària i vehicles. 
- Bolcada de piles de materials. 
 
2.1.2. Fonaments de les arquetes, pous i fossa sèptica 
 
Treballs 
 
- Realitzar els fonaments de les estructures necessàries 
- Formigonar amb camió, cubilot o bomba 
 
Riscs més freqüents: 
 
- Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d`accés (escales plataformes). 
- Contacte amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops, ensopegades. 
- Caiguda de materials. Rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom de les edificacions contigües. 
- Despreniment i/o esllavissades de terrres i/o roques. 
- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Fallides d’encofrats. 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Cops, atropellament i atrapaments per maquinària i vehicles. 
 
2.1.3. Estructures de formigó 
 
Treballs: 
 
- Acabar  totes  les  zones  exteriors  per  tal  de  col∙locar  totes  les  instal∙lacions  auxiliars, 

d’higiene i benestar. 
- Encofrat en general. 
- Abocat de formigó prefabricat amb cubilot o camió bomba. 
- Soldatge i ancoratge d’elements d’estructures d’acer. 
- Muntatges en general. 
 
Riscs més freqüents:  
 
- Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d`accés (escales plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops, ensopegades. 
- Caiguda de materials. Rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Fallida d’encofrats. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Cops, atropellament i atrapaments per maquinària i vehicles. 
- Ensopegades per falta de neteja. 
- Enfonsament d’estructures provisionals. 
- Cremades. 
 
2.2. Prevenció de danys professionals 
 
Precaucions 
 
2.2.1. Moviment de terres: 
 
- En  les  zones  de  perill  les  maniobres  estaran  controlades  per  personal  diferent  del 

conductor. 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

- En  cas  de  pluja,  gelades  o  interrupció  dels  treballs,  abans  de  seguir‐los  caldrà  examinar 
l’estat de les excavacions. 

- Delimitació de les zones d’excavació 
 
2.2.2. Fonaments 
 
- Treballs realitzats per operaris qualificats. 
- Acabar les armadures fora de les rases i els pous. 
- Mantenir el personal fora del radi d’acció de les màquines. 
- Controlar l’estabilitat dels encofrats durant el formigonat. 
- Estrebar convenientment les rases i pous, vigilant l’estabilitat. 
 
2.2.3 Estructures de formigó 
 
- Treballs realitzats per operaris qualificats. 
- Protegir els forats del forjat. 
- Les eines estaran sempre assegurades. 
- El  formigonat  d’elements  verticals  es  farà  des  de  torretes metàl∙liques  convenientment 

protegides. 
- Es formigonarà des de plataformes de taulons i mai des dels revoltons. 
- Respectar les normes, d’encofrat, desencofrat i falcat de puntals i traves. 
- Ordenar i apilar el material després de netejar les puntes. 
 
2.3. Proteccions 
 
2.3.1. Individuals 
 
Per al cap: 
 
- Cascs  homologats  de  diferents  colors  per  a  totes  les  persones  que  participen  en  l´obra, 

inclosos visitants. 
- Pantalles de protecció per a soldadura. 
- Ulleres contra impactes i antipols. 
- Ulleres per oxicort. 
- Caretes i filtres antipols. 
- Pantalles i ulleres contra protecció de partícules. 
- Protectors auditius. 
 
Per al cos: 
 
- Cinturó de seguretat de subjecció. 
- Cinturó antivibratori. 
- Granotes de treball: s´hauran de tenir en compte  les reposicions al  llarg de  l´obra, segons 

Conveni col∙lectiu Provincial. 
- Vestits d’aigua. 
- Davantals de cuir. 
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- Jaqueta reflectora. 
 
Per a les mans: 
 
- Guants d´ús general. 
- Guants de goma. 
- Guants de soldador. 
- Guants de cuir. 
- Guants dielèctrics. 
- Manegots de soldador. 
 
Per a les cames: 
 
- Botes de goma altes i normals. 
- Botes de seguretat de lona. 
- Botes de seguretat de ciur. 
- Botes dielèctriques. 
- Botes de sola reforçada. 
- Botes aïllants. 
- Polaines de soldador. 
 
2.3.2. Col∙lectives 
 
- Organització  i planificació dels treballs per evitar  interferències entre  les diferents feines  i 

circulació dins de l’obra. 
- Senyalització de les zones de treball, pas i perill (senyals de seguretat,. cintes d’abalisament, 

banderoles de senyalització,.abalisament lluminós, etc). 
- Accés diferenciat de personal i vehicles. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com  en  relació  amb  els  vials  exteriors.  Deixar  una  zona  lliure  a  l’entorn  de  la  zona 
d´excavada per al pas de maquinària. 

- Immobilització  de  camions mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques de  càrrega  i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents. 
- Els elements de les instal∙lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació de la maquinària d’obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques. Control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
- Adequació de solucions d’execució a l’estat del elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda, col∙locació de xarxes en 

forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d´objectes (xarxes, lones). 
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- Ús de canalitzacions d´evacuació de runes, correctament instal∙lades. 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treballs bastides. 
- Torretes per formigonar elements verticals. 
- Indicació de les proteccions especials a emprar. 
- Connexions  a  terra.  Interruptors  diferencials.  Conductors  protegits.  Pòrtics  protectors  de 

línies elèctriques. 
- Extintors. 
 
2.3.3. Protecció a tercers. 
 
- Tancament. Senyalització  i enllumenat de  l´obra. Cas que el tancament envaeixi  la calçada 

s´ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d´impedir que 
persones alienes a l´obra puguin entrar‐hi. 

 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a  l´interior com en relació amb els vials 

exteriors. 
- Immobilització  de  camions mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques de  càrrega  i 

descàrrega. 
- Adequació de solucions d´execuxió a l´estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d´objectes (xarxes, lones). 
- Bolcada de piles de material. 
 
2.4. Formació 
 
Tot el personal ha de rebre, en el moment d´ingressar en l´obra, una exposició dels mètodes de 
treballs i riscs que aquests puguin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 
s’hauran d’emprar. 

Escollir el personal més qualificat, i fer‐los‐hi cursets de socorrisme, de tal manera que en tots 
els talls disposin d’algun socorrista. 
 
2.5. Instal∙lacions 
 
2.5.1. Prevenció d’incendis 
Els motius d’incendi a l’obra són molt similars a les altres situacions: focus d’ignició i substància 
combustible.  Caldrà  doncs,  revisar  i  comprovar  periodicament  la  instal.lació  elèctrica 
provisional i emmagatzemar les substàncies combustibles al lloc correcte. Els mitjans d’extinció 
seran extintors de pols seca de 12 kg a  la zona de matèries  inflamables  i al costat del quadre 
elèctric. De 6 kg a l’oficina de l’obra, al magatzem d’eines i al magatzem de maquinària portàtil. 
 
2.5.2. Instal∙lacions elèctriques 
 
La  connexió de  servei de  la Companyia  subministradora  acabarà en un  armari de protecció, 
amb elements de mesura tancat. Al seu costat se situarà el quadre general de comandament i 
protecció  amb  seccionador  general  automàtic,  interruptors  omnipolars,  protecció 
d’interruptors magnetotèrmics i relès diferencials. 
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Serà obligatori substituir immediatament tots els materials defectuosos 
 
2.5.3. Instal∙lacions d’higiene i benestar 
 
Un cop la situació de l’obra ho permeti, es realitzaran les instal∙lacions definitives en funció del 
nombre màxim  d’operaris  que  puguin  coincidir  durant  l’execució  de  l’obra  amb  la  dotació 
prevista en el Pla de Seguretat aportat pel Constructor i aprovat per la Direcció Facultativa. 
 
En  aquestes  instal∙lacions  definitives  els  sostres,  terres  i  parets  de  totes  les  peces  seran 
continus,  llisos  i  impermeables  de  forma  que  permetin  una  fàcil  neteja,  desinfecció  i 
desinsectació en el cas de ser necessari. Els elements i materials seran de bona resistència. 
 
A l’oficina de l’obra es fixaran indicacions amb el centre assistencial més proper, la seva adreça i 
tots els telèfons d’urgència necessaris. 
 
La dotació mínima de les instal∙lacions provisionals seran: 
 
- 1 vestidor (taquilles, bancs i dutxa) 
- 1 farmaciola (d’urgència complerta) 
 
Totes les zones tindran llum elèctrica i calefacció. 
 
2.5.4. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Reconeixements  mèdics.  Tot  el  personal  que  comenci  a  treballar  a  l’obra  passarà  un 
reconeixement mèdic. 
 
Farmacioles.  Hi  haurà  una  farmaciola  complerta  i  una  altra  d’urgència  que  es  revisaran 
mensualment i es reposaran immediatament els productes que hi manquin. 
 
Assistència  a  accidentats.  A  l’obra  es  disposarà  d’informació  dels  diferents  centres mèdics 
(serveis propis, mútues patronals, mútues laborals, ambulatoris, etc.) on es pugui traslladar els 
accidentats per a una millor i més ràpida assistència. 
 
És  convenient  que  el  cap  d’obra  i  a  l’oficina  disposin  d’una  llista  de  telèfons  i  adreces  dels 
centres  per  urgències,  ambulàncies,  etc.  per  tal  de  garantir  una  ràpida  actuació  en  cas 
d’accident. 
 
Reunions  i formació permanent. S’impartiran regularment  i prèvia a  la realització dels treballs 
que així ho requereixin, cursets de formació a tot el personal que treballi a l’obra. El comitè de 
seguretat  i el vigilant de  seguretat de  l’obra es  reuniran periodicament per  tal de  revisar  les 
condicions generals  i dels diversos elements de  seguretat de  l’obra els quals comunicaran, si 
s’escau, les observacions necessàries a la propietat i a la Direcció Facultativa. 
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3. PLEC DE CONDICIONS 
 
3.1. Plec de condicions Generals 
 
- Normativa legal d’aplicació 
 
L’obra objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, estarà regulat durant tota la seva execució 
pels textos que s’esmenten a continuació, amb caràcter d’obligat compliment per a totes les parts 
implicades. 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles. 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción  
Transposición de la Directiva 92/57/CEE. 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d´inclusió d´Estudi de Seguretat  i Higiene en projectes 
d´edificació i obres públiques. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos laborables. 
 
Implantació de la obligatorietat d’elaborar Estudis i Plans de Seguretat e Higiene Laboral 
 
‐ R.D 555/1986 de 21 de febrero. BOE 21 de Marzo de 1986. 
Modificación parcial: R.D. 84/1990 de 19 de Enero de 1990. BOE de 25 de Enero de 1990. 
 
Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación. 
 
Desenvolupament de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)  
Reglamento de los servicios de prevención. 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de  seguridad  y  salud  relativas  a  la manipulación manual de  cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 
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- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización. 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/67) 
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 102/11/69) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos de la erosión al oído durante el trabajo. 
 
- O. de 9 marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Correcció d´errades BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats  alguns  capítols  per:  Ley  31/1995;  RD  485/1997;  RD  486/1997;.  RD  664/1997;  RD 
665/1997; RD 773/1997; RD 1215/1997. 
 
Resoluciones  aprobatorias  de  Normas  técnicas  Reglamentarias  para  distintos  medios  de 
protección personal de trabajadores. 
 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:30/12/75): N. R. MT‐1: Cascos metálicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N. R. MT‐2: Protectores auditivos. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N. R. MT‐3: Pantallas para soldadores. 
Modificado: BOE:24/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N. R. MT‐4: Guantes aislantes de electricidad. 
Modificado: BOE: 25/10/75 
 
- R. de 28 de  julio de 1975  (BOE: 04/09/75): N.R. MT‐5: Calzado de seguridad contra  riesgos 

mecánicos. 
Modificado: BOE: 27/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N. R. MT‐6: Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificado: BOE: 28/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N. R. MT‐7: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificado: BOE. 29/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: filtros mecánicos. 
Modificado: BOE: 30/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 

Modificado: BOE: 31/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias. Filtros químicos i mixtos contra amoniaco. 
Modificado: BOE: 01/11/75 
 
Normativa d´ambit local (ordenances municipals) 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosión a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección  de  los  trabajadores  contra  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de 
equipos de protección individual. 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Transposició de  la Directiva 89/65 CEE sobre  la utilización de  los equipos de  trabajo, modifica  i 
deroga  alguns  capítols  de  la  “Ordenanza  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trrabajo”  
(O. 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 
Modificaciones: O. De 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de setiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)  
Ad 100 a 105 derrogats per O. De 20 de enero de 1956 
 
- O. De  31 de  enero de  1940. Andamios: Cap. VII Art.  66  a  74  (BOE:03/02/40). Reglamento 

general sobre Seguridad e Higiene. 
 
- O.  De  28  de  agosto  Art.  1  a  4º,  183º  a  291º  y  Anexos  I  y  II  (BOE:  05/09/70;  09/09/70). 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica  
Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
 
- O. De 20 de setiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de  libro de  incidencias correspondientes a  las obras en que sea obligado el estudio de 
Seguridad e Higiene 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
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- O. De 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos  modelos  para  la  notificación  de  accidentes  de  trabajo  e  instrucciones  para  su 
cumplimiento y tramitación. 
 
- O. De 31 de agosto de 1987 (BOE: 19/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 
 
- O. De 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Modificado: O. De 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. De 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción  Técnica  Complementaria MIE‐AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y 
Manutención referente a gruas torre desmontables para obras. 
Modificado: O. De 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

 
 

- Propietat 

 Vigilarà  que  el  present  Estudi  de  Seguretat,  degudament  visat  pel  Col.legi  corresponent, 
acompanyi el Projecte d’Execució de l’Obra. 

 Abonarà les partides del Pla de Seguretat ofertat pel Contractista un cop siguin certificades 
per la Direcció Facultativa juntament amb les altres certificacions de l’obra. 

 
- Empresa constructora 

 Desenvoluparà l’Estudi de Seguretat amb el seu Pla de Seguretat, d’acord amb aquell i amb 
les especificacions de treball de la pròpia empresa. Aquest pla es redactarà abans de l’inici 
de l’obra i serà aprovat per la Direcció Facultativa. 

 Tots els mitjans auxiliars i de protecció personal estaran homologats oficialment. En cas de 
no trobar en el mercat els necessaris, s’empraran els més adients d’acord amb el Comitè de 
Seguretat i Higiene i el vist i plau de la Direcció Facultativa. 

 Complirà totes les especificacions de l’Estudi i del Pla de Seguretat, essent responsable dels 
danys  per  infracció  per  part  d’ella  mateixa,  dels  seus  empleats  i/o  dels  diversos 
subcontractistes. 

 
 
- Direcció facultativa 

 Considerarà l’Estudi de Seguretat com a part integrant de l’Execució de l’obra, supervistant i 
controlant  el  compliment  del  Pla  de  Seguretat  autoritzat,  si  s’escau,  les  modificacions 
necessàries, fent‐ho constar en el llibre d’incidències. 

 Certificar periòdicament els treballs realitzats 

 Comunicar a la Propietat, a l’Empresa Constructora i a d’altres Organismes, l’incompliment 
de les mesures de seguretat fixades a l’Estudi i desenvolupades pel Pla. 
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3.2. Plec de Condicions Particulars 
 
Organització general de la seguretat a l’Obra. 
L’empresa  constructora  a  través  del  seu  Departament  de  Seguretat  que  estarà  format  pels 
Serveis Mèdics  i  el  Comitè  de  Seguretat  i  d’acord  amb  la  Direcció  Facultativa  designarà  el 
comitè  de  seguretat  de  l’obra  i  nomenarà  el  Cap  d’Obra,  i  escolliran  plegats  el  vigilant  de 
seguretat. Aquestes tres parts  juntament amb  la Direcció Facultativa vigilaran  la seguretat en 
les diferents zones i fases del procés constructiu. 
 
- Comitè de seguretat i higiene. Vigilant de seguretat 
A l’obra  formarà el Comitè de Seguretat i Higiene, compost per un tècnic qualificat en matèria 
de  seguretat en  representació de  l’Empresa  i dos  treballadors dels oficis amb més presència 
durant l’execució de l’obra i un vigilant de seguretat amb competència professional en matèria 
de seguretat i higiene (Art. 167 de la O.T. de la Industria de la Construcción). 
 
Atribucions i obligacions: 
 
- Comitè: 

 Reunió com a mínim un cop al mes. 

 Control i vigilància del compliment de l’estudi de seguretat. 

 Informació immediata al cap d’obra de les anomalies observades 

 Estudi dels motius dels possibles accidents. 
 
- Vigilant de seguretat: 

 Estarà delegat pel Comitè per vigilar el compliment de les normes de seguretat. 

 Informarà al comitè i s’encarregarà de que se segueixi el Pla de seguretat. 

 Tindrà categoria d’oficial, fix de plantilla i amb dos anys d’antiguitat. 
 
Parts d’Accidents i Deficiències 
 
Podrà ser vàlid tot tipus de part d’ús comú a l’Empresa si és prèviament acceptat per la Direcció 
Facultativa. En tot cas caldrà que hi consti: 
 
- Accidents: 

 Identificació de l’obra. Data i hora de l’accident. 

 Nom del treballador. Categoria professional. Domicili. 

 Lloc de l’accident (situació dintre de l’obra). 

 Motius i gravetat de l’accident. 

 Primers auxilis (persona i lloc). 

 Testimonis de l’accident amb declaracions separades. 
 
A més, es  redactarà un  informe que analitzi  les possibles  formes d’evitar accidents  similars  i 
mesures urgents a prendre, si s’escau. 
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- Deficiències. 
 

 Identificació de l’obra. Data i hora d’observació. 

 Lloc i deficiències observades.  

 Estudis per millorar els defectes detectats. 
 
De  tots  dos  tipus  de  parts  es  realitzaran  mensualment  amb  gràfics  i  índex  que  permetin 
comparar  i observar l’evolució de la Seguretat a l’obra. 
 
Assegurances de responsabilitat civil i de tot risc a la construcció i muntatge. 
 
Tots  els  tècnics de  la Direcció  Facultativa estaran  coberts en matèria de  responsabilitat  civil 
professional. 
 
El contractista tindrà també una assegurança de Responsabilitat Civil amb cobertura per danys 
a tercers per actes o omissions directes o indirectes a les que hagi de respondre ell mateix o per 
d’altres. 
 
Serà obligatòria la contractació d’una assegurança a tot risc durant tota la durada de l’obra. 
 
 
3.3. Normes de certificació dels elements de seguretat. 
 

 Un cop al mes es farà la corresponent Certificació, segons el pressupost contractat com annex 
al Pla. La Propietat l’abonarà d’acord amb les condicions especificades al contracte. 

 Se  certificaran  exclusivament  les  partides  de  Seguretat  i  Higiene  de  l’Estudi,  eliminant 
aquelles que siguin mitjans auxiliars necessaris per dur a terme l’obra. 

 Les partides de nova creació no previstes en el pressupost es definiran totalment amb tots 
els  seus  elements  i  adjudicació  de  preu,  i  s’abonaran  posteriorment  amb  els mateixos 
criteris generals d’amidament. 

 En cas de plantejar‐se una  revisió de preus, el Contractista ho comunicarà per escrit a  la 
Propietat, amb el vist i plau previ de la Direcció Facultativa. 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 
- Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. 
- Decret  1466/1962,  de  22  de  juny,  pel  qual  es modifica  i  amplia  el  reglament  de  Policia 

Minera i Metal∙lúrgica en les seves disposicions en matèria d'explosius. 
- Decret 416/1964, de 6 de juny, sobre instal∙lacions elèctriques en mineria. 
- Decret  3494/1964,  de  5  de  novembre,  pel  qual  es modifiquen  determinats  articles  del 

Reglament d'Activitats Molestes,  Insalubres, Nocives  i Perilloses, aprovat per Decret de 30 
de novembre de 1961. 

- Ordre de 30 de juliol  de 1970 per la qual s'aprova l'Ordenança de Treball per les indústries 
de producció, transformació, transports, transmissió i distribució d'energia elèctrica. 

- Resolució de 30 d'abril de 1974, de la Direcció General de l'Energia, per la que es regula el 
disposat en el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en relació amb la mesura 
d'aïllament de les instal∙lacions elèctriques. 

- Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel qual  s'aprova el  text  refós de  la Llei General de  la 
Seguretat Social. 

- Ordre de 19 de desembre de 1977 per la qual es modifica la Instrucció Complementària MI‐
BT 025 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

- Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual es modifica la Instrucció MI‐BT 040 aprovada per 
Ordre de 31 d'octubre de 1973 pel que  fa a  la concessió a Entitats del Títol d’Instal∙lador 
Autoritzat. 

- Ordre  de  30  de  setembre  de  1980  per  la  qual  es  disposa  que  les  normes  UNE  que 
s'esmenten siguin considerades com a d'obligat compliment, incloent‐les a la Instrucció MI‐
BT 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

- Ordre  de  23  de maig  de  1983  per  la  qual  es modifica  la  classificació  sistemàtica  de  les 
Normes Tecnològiques de  l'Edificació, NTE, continguda a  l'annex del Decret 3565/1972, de 
23 de desembre. 

- Ordre  d'11  de  juliol  de  1983  per  la  qual  es  modifiquen  les  Instruccions  Tècniques 
Complementàries MI‐BT‐008 i MI‐BT‐044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i es 
declaren  d'obligat  compliment  diverses  normes UNE  relatives  a  la  utilització  de material 
elèctric en atmosferes potencialment explosives i a l'enllumenat d'emergència. 

- Reial Decret 2001/1983, de 28 de  juliol, sobre regulació de  la  jornada de treball,  jornades 
especials i descansos. 

- Ordre  de  5  d'abril  de  1984  per  la  qual  es  modifiquen  les  Instruccions  Tècniques 
Complementàries MI‐BT‐025 i MI‐BT‐044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

- Resolució de 30 d'abril de 1984 sobre  verificació de les instal∙lacions elèctriques abans de la 
seva posada en servei. 

- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a  les 
màquines. 

- Ordre de 20 de  setembre de 1986 per  la qual  s'estableix el model de  llibre d'incidències 
corresponents a  les obres en  les quals sigui obligatori un estudi de seguretat  i Salut en el 
treball. 

- Ordre de  31 d'agost de  1987  sobre  senyalització, defensa, neteja  i determinació d'obres 
fixes en vies fora de poblat. 
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- Ordre  de  16  de  desembre  de  1987  per  la  qual  s'estableixen models  per  a  la  notificació 
d'accidents de treball i es donen instruccions per a la seva complimentació i tramitació. 

- Llei 8/1988, de 7 d'abril sobre infraccions i sancions d'ordre social. 
- Codi de la circulació. 
- Conveni Col∙lectiu Provincial de  la Construcció de  la província en  la qual s'ha de construir 

l'obra. 
- Reial  Decret  164/1985  d'1  d'agost.  Pel  qual  s'ordenen  les  activitats  de  normalització  i 

certificació. 
- Ordre  del Ministeri  d'Indústria  i  Energia  de  26  de  novembre  de  1986.    Designació  de 

A.E.N.O.R., com a entitat coneguda. 
- Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.1‐ Cascos de seguretat no metàl∙lics. 

- Norma Tècnica Reglamentària M.T.2 ‐ Protectors auditius. 
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.3 ‐ Pantalles per a soldadors. 
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.5 ‐ Calçat de seguretat. 
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.7 i 8 ‐ Equips de protecció personal de vies respiratòries. 
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.13, 21 i 22 ‐ Cinturons de seguretat. 
- Norma Tècnica Reglamentària M.T. 16 i 17 ‐ Ulleres de seguretat. 
- Norma Tècnica Reglamentària M.T. 26 ‐ Aïllament de seguretat en eines manuals. 
- Norma Tècnica Reglamentària M.T. 27 ‐ Botes impermeables. 
- Norma Tècnica Reglamentària M.T. 28 ‐ Dispositius de caiguda. 

- Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals.  Llei  31/1995,  de  8  de  novembre,  de  Prevenció  de 
Riscos Laborals. (BOE 10‐11‐1995). 

- Instrucció de 26 de febrer de 1996, per a l'aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscs Laborals, en l'Administració de l'Estat. (BOE 8‐3‐1996). 

- Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria. ( BOE 22‐7‐1997). 
- Reial Decret 2200/1995 de 28 de setembre, aprova el reglament de la infrastructura per a la 

qualitat i la seguretat industrials. (BOE 6‐2‐1996). 
- Reial Decret 1/1995 Estatut dels Treballadors de 24 de maig, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. (BOE 29‐3‐1995). 
- Reial  Decret  39/1997,  de  17  de  gener,  pel  que  s'aprova  el  Reglament  dels  Serveis  de 

Prevenció. (BOE 31‐1‐1997). 
- Ordre  de  9  de març  de  1971,  per  la  que  s'aprova  l'Ordenança  General  de  Seguretat  e 

Higiene en el Treball (BOE 16‐3‐1971), derogada pràcticament en  la seva totalitat, excepte 
el capítol VI "Treballs amb electricitat". 

- Llei 13/1987 de 9 de juliol de Seguretat de les instal∙lacions Industrials. (DOGC 27‐7‐1987). 
- Decret 2414/1961 Reglament d'activitats molestes,  insalubres, nocives  i perilloses. (BOE 7‐

12‐1961).  
- Decret 3.565/1972, de 23 de desembre, sobre normes  tecnològiques de  l'edificació.  (BOE 

15‐1‐1973). 
- Reial Decret 1.316/1989, de 27 d'octubre,  sobre mides de protecció dels  treballadors en 

front als riscos derivats a  la seva exposició al soroll. (BOE 2‐11‐1989). Correcció d'errades. 
(BOE 9‐12‐1989 i 26‐5‐1990). 

- Reial Decret 88/1990, de 26 de  gener,  sobre protecció   dels  treballadors per mitjà de  la 
prohibició de determinats agents específics o determinades activitats. (BOE 27‐1‐1990). 
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- Reial  Decret  485/1997,  de  14  d'abril,  pel  que  s'estableixen  les  disposicions mínimes  de 
senyalització de seguretat  i salut en el treball. (BOE 23‐4‐1997). 

- Reial  Decret  486/1997,  de  14  d'abril,  pel  que  s'estableixen  les  disposicions mínimes  de 
seguretat i salut als llocs de treball. (BOE 23‐4‐1997). 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. (BOE 24‐5‐1997). 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre  la protecció dels treballadors contra els riscs 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE 24‐5‐1997). 

- Reial  Decret  487/1997,  de  14  d'abril,  pel  què  s'estableixen  les  disposicions mínimes  de 
seguretat  i salut  relatives a  la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en 
particular dorsilumbars pels treballadors. (BOE 23‐4‐1997). 

- Reial Decret 1.435/1992 , de 27 de novembre, pel què es dicten disposicions d'aplicació de 
la Directiva   del Consell 89/392/CEE relativa a  l'aproximació de  les  legislacions dels Estats 
membres sobre màquines, modificat per Reial Decret 56/1995 (BOE 8‐2‐1995). (BOE 11‐12‐
1992). 

- Reial  Decret  1.407/1992,  de  20  de  novembre,  pel  qual  es  regulen  les  condicions  per  la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. (BOE 
28‐12‐1992). 

- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització d'equips de treball. (BOE 12‐6‐1997). 

- Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització per part dels treballadors d'equips de treball. (BOE 7‐8‐1997). 

- Ordre  de  9  de  desembre  de  1975  aprova  les  Normes  bàsiques  per  a  les  instal∙lacions 
interiors  de  subministrament  d'aigua  (BOE  11‐1‐1976)  i  correcció  d'errades  (BOE  12‐2‐
1976). 

- Ordre de 31 de gener de 1940, per la qual s'aprova el Reglament sobre seguretat i higiene 
de l'edificació. (BOE 3‐2‐1940). 

- Ordre  de  20  de maig  de  1952,  per  la  qual  s'aprova  el  Reglament  sobre  seguretat  en  el 
treball en  la indústria de la construcció i obres públiques. (BOE 15‐6‐1952). 

- Ordre de 23 de maig de 1977. Reglament d'aparells elevadors per obres  (BOE 14‐6‐1977) 
modificat per Ordre de 7 de març de 1981. (BOE 14‐3‐1981). 

- Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre  pel  que  s'estableixen  disposicions mínimes  de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. ( BOE 25‐10‐1997). 

- Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre o ceràmica (BOE 7‐9‐1970) 
i modificacions (BOE 31‐7‐1973). 

- Resolució de 4 de novembre de 1988  sobre  compliment de  les distàncies  reglamentàries 
d'obres i construccions a línies elèctriques. (DOGC 30‐11‐1988). 

- Ordre  de  12  de  gener  de  1998  per  la  què  s'aprova  el  Llibre  d'Incidències  en  obres  de 
construcció. (DOGC 27‐1‐1998). 

- Reglament  electrotècnic  per  a  baixa  tensió.  Decret  2413/1973  de  20  de  setembre  que 
aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE 9‐10‐ 1973) modificat per Reial 
Decret 2295/1985. (BOE 12‐ 12‐ 1985). 

- Ordre de 31 d'octubre de 1973  que aprova les  Instruccions tècniques complementàries del 
reglament de baixa tensió  (BOE 27,28,29 i 31‐ 12. 1973). Diferents modificacions. 

- Ordre de 25 d'octubre de 1979 que implanta el Document de Qualificació Empresarial per a 
instal∙ladors. (BOE 5‐ 11‐ 1979). 
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- Reial  Decret  7/1988  de  8  de  gener  de  1988  sobre  exigències  de  seguretat  del material 
elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió (BOE 14‐ 1‐ 88) modificat per 
Reial Decret 154/1995  (BOE 3‐ 3‐ 1995)  i desenvolupat per ordre 6‐ 6‐ 1989.  (BOE 21‐ 6‐ 
1989). 

- Reial Decret  400/1996  d'1  de març  que  dicta  disposicions  d'aplicació  de  la  directiva  del 
Parlament Europeu  i del Consell 94/9/CE, relativa a aparells  i sistemes de protecció per a 
l'ús en atmosferes potencialment explosives. (BOE 8‐ 4‐ 1996). 

- Decret 3151/68 de 28 de novembre que aprova el Reglament de  línies elèctriques aèries 
d'alta tensió (BOE 7‐ 12‐ 1968). 

- Reglament  Centrals  Elèctriques,  Subestacions  i  Centres  de  Transformació.  Reial  Decret 
3275/1982  de  12  de  novembre  sobre  condicions  tècniques  i  garanties  de  seguretat  en 
centrals elèctriques, subestacions  i estacions de transformació (BOE 1‐ 12‐ 1982) correcció 
d'errades. (BOE 18‐ 1‐ 1983). 

- Reglament Centrals Elèctriques, Subestacions  i Centres de Transformació. Ordre del 6 de 
juliol  de  1984  aprova  les  ITC  del  Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garantia  de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació (BOE 1‐ 8‐ 1984) 
modificada per ordre 18‐ 10‐ 1984 (BOE 25‐ 10‐ 1984) i diferents modificacions de les ITC. 

- Decret  351/1987  de  23  de  novembre  pel  qual  es  determinen  els  procediments 
administratius aplicables a les instal∙lacions elèctriques. (DOGC 20‐ 12‐ 1987). 

- Ordre de 14 de maig de 1987 que regula el procediment d' actuació i ús per a l'aplicació del 
Reglament per a Baixa tensió mitjançant  la  intervenció de  les entitats d'inspecció  i control 
(DOGC 12‐ 6‐ 1987) modificada per ordre 30‐ 7‐ 1987. (DOGC 12‐ 8‐ 1987). 

- Ordre de 2 de  febrer de 1990 que  regula el procediment d'actuació administrativa per a 
l'aplicació  dels  reglaments  per  a  Alta  tensió  a  les  instal∙lacions  privades.  (DOGC    14‐  3‐ 
1990). 

- Resolució  de  4‐11‐1988  que  estableix  un  certificat  sobre  compliment  de  les  distàncies 
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. (DOGC 30‐ 11‐ 1988). 

- Reial Decret  1277/1996 de 4 d'octubre, pel qual  s'aprova  la norma bàsica de  l'edificació 
NBE‐CPI‐1996 sobre condicions de protecció contra incendis als edificis. (BOE  29‐10‐1996). 

- Ordenança Municipal de  l'Ajuntament de Barcelona sobre condicions de protecció contra 
incendis als edificis. 

- Reial Decret  1942/1993  de  5  de  novembre  que  aprova  el  reglament  d'instal∙lacions    de 
protecció    contra  incendis  (BOE  14‐12‐1993) modificat  per  ordre  16‐4‐1998.  (BOE  28‐4‐
1998). 

- Decret  30  de  novembre  de  1961  aprova  el  reglament  d'activitats molestes,  insalubres, 
nocives i perilloses. (BOE 7‐12‐1961). 

- Ordre  de  15  de març  de  1963  aprova  les  ITC  per  l'aplicació    del  Reglament  d'activitats 
molestes, insalubres, nocives i perilloses. (BOE 2‐4‐1963). 

- Decret  241/1994  de  26  de  juliol  sobre  condicions  urbanístiques  i  de  protecció  contra 
incendis  en  els  edificis  complementaris  de  la  NBE  ‐  CPI/91  (DOGC  30‐9‐1994)  correcció 
d'errades. (DOGC 30‐1‐1995). 

 
 

2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
2.1. EXCAVACIONS DE POUS DE SERVEIS 
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- El personal que executi  treballs de pous  serà especialista d'una destresa provada en aquests 
tipus de treball. 

- L'accés i sortida del pou s'efectuarà mitjançant una escala  sòlida, ancorada en la part superior 
del pou que estarà  provista de sabates antilliscants. 

- Aquesta escala sobrepassarà la profunditat a salvar, sobresortint 1 m per i la boca. 
- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) en un  cercle de 2 m (com a norma general) 
entorn a la boca del pou. 

- Quan  la  profunditat  d'un  pou  sigui  igual  o  superior  a  l'1,5 m,  s'estrebarà  (o  encamisarà)  el 
perímetre en prevenció d'ensorraments. 

- Quan  la profunditat d'un pou sigui  igual o superior als 2 m, es vorejarà  la seva boca amb una 
barana sòlida de 90 cm d'altura formada per passamans, llistó intermig i rodapeu, ubicada a una 
distància mínima de 2 m de la vora del pou. 

 
NOTA.  
 
- Quan  la  profunditat  d'un  pou  sigui  inferior  als  2 m  ‐  si  bé  sempre  és  aplicable  la mesura 
preventiva anterior‐ es pot optar per efectuar una senyalització de perill, per exemple: 

   
a) Cerclar el pou mitjançant una circumferència  feta amb cal o guix blanc,  (ambdós visibles 

amb escassa il∙luminació), de diàmetre igual o superior al del pou, més 2 m. 
 

b) Cerclar el pou mitjançant senyalització de corda o cinta de banderoles, ubicada entorn al 
pou sobre peus drets, formant una circumferència de diàmetre igual al del pou més 2 m. 

 
c) Tancar l'accés a la zona de forma eficaç, al personal aliè a l'excavació del pou. 

 
- Al descobrir qualsevol tipus de conducció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a la D.F. 
perquè dicti les accions de seguretat a seguir. 

- La  il∙luminació  interior  dels  pous  s'efectuaran  mitjançant  "portàtils  estancs  antihumitat" 
alimentats mitjançant energia elèctrica a 24 volts. 

- Es prohibeix  la utilització de maquinària accionada per    combustió o explosió a  l'interior dels 
pous en prevenció d'accidents per intoxicació. 

 
2.2. EXCAVACIONS DE RASES 
 
- El personal que ha de treballar en aquesta zona a  l'interior de  les rases coneixerà els riscos als 
quals pot estar sotmès. 

- L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora superior 
de  la rasa  i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 
sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa. 

- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) a una distància inferior als 2 m (com a norma 
general) de la vora d'una rasa. 

- Quan  la  profunditat  d'una  rasa  sigui  igual  o  superior  a  2m,  s'estrebarà.  (Es  pot  disminuir 
l'estrebada, escapçament en bisell a 45° a les vores superiors de la rasa). 
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- Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores de coronació 
mitjançant  una  barana  reglamentària  (passamans,  llistó  intermig,  rodapeu)  situada  a  una 
distància mínima de 2 m de la vora. 

 
NOTA‐0.   
- Quan  la profunditat d'una rasa sigui  inferior als 2 m pot  instal∙lar‐se una senyalització de perill 
dels següents tipus: 

 
a)  Línia de senyalització paral∙lela a la rasa formada per corda de banderoles sobre peus drets. 
 
b)  Tanca eficaç d'accés a la coronació de les vores de les rases en tota una determinada zona. 

 
- Si els treballs requereixen il∙luminació portàtil, l'alimentació de les làmpades s'efectuarà a  24V. 
Els portàtils estaran provistos de reixa protectora i de carcassa‐mànec aïllats elèctricament. 

 
NOTA‐1.  
Completant  aquestes mesures,  és  ineludible  la  inspecció  continuada  del  comportament  de  la 
protecció en especial, després d'alteracions climàtiques o meteòriques. 
 
En règim de pluges i entollament de les rases, (o trinxeres) és imprescindible la reducció minuciosa 
i detallada abans de reanudar els treballs. 
 
S'establirà un sistema de senyals acústiques, conegudes pel personal, per ordenar la sortida de les 
rases en cas de perill: 
 
- Es  revisarà  l'estat de  talls o  talussos a  intervals  regulars en aquells  casos en els quals puguin 
rebre  empentes  exògens  per  proximitat  de  (camins,  carreteres,  carrers,  etc.)  transitats    per 
vehicles; i en especial si en la proximitat s'estableixen colles de treballadors amb ús de martells 
pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres. 

- Els  treballs  a  realitzar  a  les  vores  de  les  rases  (o  trinxeres),  amb  talussos  no molt  estables, 
s'executaran subjectes amb el cinturó de seguretat marrit a "punts forts" ubicats a l'exterior de 
les rases. 

- S'efectuarà l'exhauriment de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les rases per evitar 
que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 

- Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de reanudar‐se de nou. 
 
2.3. REBLIMENTS DE TERRES 
 
- Tot el personal que manegi els camions, serà especialista en el maneig d'aquests vehicles, estant 
en possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots el vehicles seran revisats periòdicament. 
- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran 
sempre escrita de forma llegible. 

- Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la "càrrega 
màxima". 
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- Es prohibeix el transport de personal fora  de la cabina de conducció i/o en nombre superior als 
seients existents a l'interior. 

- Es  regaran periòdicament els  llocs de  treballs,    les càrregues  i caixes de camió, per evitar  les 
polsegueres. 

- Totes  les maniobres  d'abocament  en  retrocés  seran  dirigides  pel  cap  de  colla,  Cap  d'equip, 
Encarregat o vigilant de seguretat). 

- Es  prohibeix  la  permanència  de  persones  en  un  radi  no  inferior  als  5  m,  en  torn  a  les 
compactadores i piconadores en funcionament. 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de rebliment i compactació seran 
dotats de botzina automàtica de marxa enrera. 

- Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil limitada. 
- Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc 
de seguretat per a abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 

 
2.4. TREBALLS AMB FERRALLA 
 
2.4.1. Treballs amb ferralla. manipulació i posada en obra 
 
- S'habilitarà a l'obra un espai dedicat a l'aplec classificat dels rodons de ferralla proper al lloc de 
muntatge d'armadures, tal com es descriu als plànols. 

- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre  jaç de taulons de fusta 
capa a capa, evitant‐se les altures de les piles superiors a 1,5 m. 

- La  ferralla muntada  s'emmagatzemarà  en  els  llocs  designats  a  tal  efecte  separat del  lloc del 
muntatge, senyalats en els plànols. 

- Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran en aplec en el lloc determinat en els plànols per 
a la seva posterior càrrega i transport a  l'abocador. 

- S'efectuarà un escombrat diari de puntes, filferros  i retalls de ferralla en torn al banc (o bancs, 
etc.) de treball. 

- Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas. 
 
2.4.2.  Muntatge d'estructures metàl∙liques 

- S'habilitaran espais determinats per l'aplec del conjunt de perfils, segons s'indiqui als plànols. 
- Els  perfils  s'apilaran  ordenadament  sobre  jaç  de  taulons  de  fusta  de  suport  de  càrregues 
establint capes fins a una altura no superior a 1,5 m. 

- Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en 
sentit perpendicular a la immediata inferior. 

- Les maniobres d'ubicació "in situ" de pilars i bigues  (muntatge de l'estructura) seran governades 
per tres operaris. Dos d'ells guiaran el perfil mitjançant llargs subjectes als seus extrems seguint 
les directrius del tercer. 

- Els perfils s'hissaran tallats a la mida requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxitallada en altura, amb 
la intenció d'evitar riscos innecessaris. 

- Es prohibeix deixar la pinça i l’electró de directament al terra connectat al grup.  S'exigeix l'ús del 
recollidor de pinces. 

- Es prohibeix l'estada d'operaris dins el radi d'acció de càrregues suspenses. 
- Es prohibeix l'estada d'operaris directament sota els llocs de treball de soldadura. 
- Es prohibeix trepar directament per l'estructura. 
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2.5. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 
 
a) Mesures preventives referides a la forma de posada en obra i abocament del formigó. 
- Abocament amb cubilot (galledes o catúfols). 
- Bombejament de formigó. 
 
b) Mesures preventives per l'abocament, durant. 
- El formigonat de fonaments (sabates i banquetes). 
- El formigonat de murs. 
 
a.1)  Abocaments mitjançant cubilots (galledes o catúfols) 
- Es prohibeix carregar  la galleda per  sobre de  la càrrega màxima admissible de  la grua que el 
sustenta. 

- Es  senyalitzarà mitjançant  una  traça  horitzontal,  executada  amb  pintura  color  groc,  el  nivell 
màxim d'ompliment del cup per no sobrepassar la càrrega admissible. 

- Es senyalitzarà mitjançant línies a terra, (o corda de banderoles) les zones batudes pel cub. 
- L’obertura del  cub per a abocament  s'executarà exclusivament accionant  la palanca, amb  les 
mans protegides amb guants impermeables. 

- Es procurarà no copejar amb galleda els encofrats ni les estrebades. 
- Del cub  (o cubilot) penjaran caps de guia per ajut a  la seva correcta posició d'abocament.   Es 
prohibeix guiar‐lo o rebre'l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del 
cub. 

 
a.2) Abocaments de formigó mitjançant bombejament 
 
- L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 
- La  canonada  de  la  bomba  de  formigonat,  es  recolzarà  sobre  caballets,  suportant  les  parts 
susceptibles de moviment. 

- La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris, per 
evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

- Abans de  l'inici del  formigonat d'una determinada  superfície  (un  forjat o  lloses per exemple), 
s'establirà un camí de taulons segur sobre els quals es puguin recolzar el operaris que governen 
l'abocat amb la mànega. 

- El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per 
un operari especialista, per evitar accidents per "taps" i "sobrepressions" internes. 

- És  imprescindible evitar "engargussos" o "taps"  interns de formigó; procuri evitar els colzes de 
radi reduït. Després d'acabat el bombejament, es rentarà  i netejarà  l'interior de  les canonades 
d'impulsió del formigó. 

- Abans  d'iniciar  el  bombejament  de  formigó  s'haurà  de  preparar  el  conducte  (greixar  les 
canonades) evitant les masses de morter de dosificació, per a evitar l'ennuegament o taps. 

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal∙lar la "reixeta" de recollida  
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.  En cas de detenció de la bola, 
es paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada. 

- Els  operaris,  amarraran  la mànega  terminal  abans  d'iniciar  el  pas  de  la  pilota  de  neteja,  a 
elements sòlids, apartant‐se del lloc abans d'iniciar‐se el procés. 
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- Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, complimentant el llibre 
de manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa. 

 
b) Normes o mesures preventives tipus d'aplicació durant el formigonat de murs 
 
- L'accés  a  l'extradós  del  mur  (espai  comprès  entre  l'encofrat  extern  i  el  talús  del  buidat), 
s'efectuarà mitjançant escales de mà.  Es prohibeix l'accés "escalant l'encofrat", per ser una acció 
insegura. 

- Abans de l'inici del formigonat,  el cap de colla (o encarregat), revisarà el bon estat de seguretat 
dels encofrats en prevenció de rebentades i vessades. 

- Abans de  l'inici del  formigonat,  i com a  rematada dels  treballs d'encofrat, s'haurà construït  la 
plataforma de treball de coronació del mur des de la qual ajudar a les tasques d'abocat i vibrat. 

- S'establirà  a  una  distància mínima  de  2 m,  (com  a  norma  general),  forts  topalls  de  final  de 
recorregut, pels vehicles que hagin d'aproximar a la vora dels talussos del buidat, per a abocar el 
formigó (Dumper, camió, formigonera). 

- L'abocament del formigó a  l'interior de  l'encofrat es farà repartint‐se uniformement al  llarg 
del  mateix,  per  tongades  regulars,  per    evitar  les  sobrecàrregues  puntuals  que  puguin 
deformar o rebentar l'encofrat. 

 
NOTA.  
El desencofrat de l'extradós del mur (zona compresa entre aquest i el talús del buidat) s'efectuarà, 
el més  ràpidament  possible,  per  a  no  alterar  l'estrebada  si  n'hi  hagués,  o  l'estabilitat  del  talús 
natural. 
 
 
2.6.  OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 
 
2.6.1. Pous i sanejament 
 
NOTA‐0.   

- Es recomana prendre precaucions vers la Propietat, i exigeixi que li subministrin, el plànols de les 
conduccions subterrànies que puguin existir a la zona.  Amb ells podrà dissenyar el millor i més 
curt traçat per a les tasques de fer pous i sanejament. 

- El sanejament  i  la seva escomesa a  la xarxa general s'executarà segons els plànols del projecte 
objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

- Els  tubs per a  les conduccions s'aplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
jaços de taulons de fusta, en un receptacle determinat per varis peus drets que impedeixin que 
per qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin. 

- Sempre que existeixi perill d'ensorrament es procedirà a estrebar segons càlculs expressos del 
projecte. 

- L'excavació del pou s'haurà d'entubar per evitar l'ensorrament sobre les persones. 
- Es prohibeix la permanència en solitari a l'interior de pous o galeries. 
 
NOTA‐1.   
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- S'haurà de tenir present que dos o més persones poden donar millor  l'alarma que una sola en 
cas d'accident. 

- S'estendrà al llarg del recorregut un llibant al qual agafar‐se per avançar en casos d'emergència. 
- L'ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades ferment ancorades als 
extrems  superior  i  inferior. Els  treballadors  romandran units a  l'exterior mitjançant una corda 
ancorada al cinturó de seguretat, la qual permetrà bé l'extracció de l'operari tirant, o en el seu 
defecte,  la seva  localització en cas de rescat. No oblidar que en casos d'ensorrament el temps 
utilitzat al rescat es fonamental. 

- Al primer símptoma de mareig a  l'interior d'un pou o galeria, es comunicarà als companys  i es 
sortirà a l'exterior posant el fet en coneixement de la Direcció Facultativa. 

 
2.6.2.  Maçoneria 
 
- Els buits existents al terra romandran protegits, per a la prevenció de caigudes. 
- Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment il∙luminades. Quan s'utilitzin portàtils 
estaran alimentats a 24 volts, en prevenció del risc elèctric. 

- Les  zones  de  treball  seran  netejades  de  runes  (trossos  de maons)  diàriament  per  evitar  les 
acumulacions innecessàries. 

- A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. Es prohibeixen els "ponts d'un tauló". 
- Es prohibeix llançar trossos directament per les obertures de façanes, buits o patis. 
- Es prohibeix treballar  junt als paràmetres acabats   d'aixecar abans de transcorregudes 48 h, si 
existeix un  règim de vents forts incidint sobre ells, es poden ensorrar sobre el personal. 

- Es  prohibeix  saltar  del  (forjat,  part  superior  del  caient  quebrantat  o  ampits),  a  les  bastides 
penjades o viceversa. 

 
2.6.3.  Muntatge de prefabricats 
- S'entendran cables de seguretat marrats a elements estructurals sòlids, en els quals enganxar el 
mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de rebre a la vora dels forjats, les 
peces prefabricades servides mitjançant grua. 

- La peça prefabricada, serà hissada del ganxo de la grua mitjançant l'auxili de balancins. 
- Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc de 
desplom. 

- Els prefabricats es descarregaran dels camions i s'aplegaran en els llocs senyalats en els plànols. 
- Els prefabricats s'aplegaran en posició horitzontal sobre jaços de taulons disposats per capes de 
tal forma que no es danyin els elements d'eixamplament per al seu hissat. 

 
NOTA‐0.   

Si  es  decideix  que  els  prefabricats  han  d'aplegar‐se  en  posició  vertical  sobre  jaços  de  taulons, 
defineixi contra quin element es recolzaran en un dels extrems, no oblidar que en posició vertical 
estan inestables. 
 
2.6.4.  Cobertes planes 

- Tant  el  personal  de maçoneria  com  el  d'impermeabilització  seran  coneixedors  dels  riscos de 
l'execució de cobertes planes, i del mètode correcte de posada en obra de les unitats integrants 
de la coberta. 
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- El risc de caiguda al buit, es controlarà  instal∙lant xarxes de  forca al voltant de  l'edifici.   No es 
permeten les caigudes sobre la xarxa superiors als 6 m d'altura. 

- Els treballs en cobertes s'iniciaran amb  la construcció de  la part superior del caient quebrantat 
del remat perimetral. 

- Es mantindran  les bastides metàl∙liques  tubulars   utilitzades en  la  construcció de  les  façanes 
perquè actuïn com a protecció del risc de caigudes des de la coberta.  En la coronació d'aquestes 
bastides s'establirà  una plataforma quallada de taulons a tota la seva amplària i es completarà 
amb un empostissat de fusta l'altura del qual sobrepassi en 1 metre la cota de perímetre de la 
coberta. 

- Tots els buits de  la coberta romandran  tapats amb  fusta clavada al  forjat,  fins a  l'inici del seu 
tancament definitiu.  Es descobriran a mida que es vagin tancant. 

- L'accés a la coberta mitjançant escales de mà, no es practicarà per buits inferiors a 50 x 70 cm, 
sobrepassant a més l'escala en 1 m, l'altura a  salvar. 

- Les planxes de poliestirè  (d’escuma  i  similars) es  tallaran  sobre banc. Només  s'admeten  talls 
sobre el terra pels petits ajustaments. 

- Els recipients per a  transportar materials de sellegat s'ompliran al 50% per evitar esqueixades 
innecessàries. 

- Es paralitzaran els treballs sobre  la coberta sota   règim de vents superiors als 60 km/h, (pluja, 
gelades i neu). 

- Existirà un magatzem habilitat pels productes bituminosos i inflamables ubicat segons plànols. 
- Es  conservarà  perfectament  al  llarg  del  temps  en  servei,  en  ordre  i  net,  el  magatzem  de 
productes inflamables amb cura que no quedi interrompuda la ventilació.  A l'exterior, al costat 
de l'accés, existirà un extintor de pols química seca. 

- S’instal∙laran rètols de "perill d'incendis per ús de bufadors a encenedors de gas" en els accessos 
a la coberta, per recordar aquest risc constantment al personal. 

- Els aplecs de material bituminós, (rotlles de mantes o teles asfàltiques), es repartiran en coberta 
segons detall de plànols, evitant les sobrecàrregues puntuals. 

- El  vigilant  de  seguretat,  comprovarà  que  han  estat  apagats  els  encenedors  o  bufadors  a  la 
interrupció de cada període de treball. 

- L'hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. Queden 
prohibits els "curulls" que puguin ocasionar esqueixades accidentals. 

- Les plataformes d'hissat de grava es governaran mitjançant caps, mai directament amb les mans 
o el cos. 

- La grava es dipositarà sobre coberta pel seu paleig i anivellament segons els punts  indicats als 
plànols, evitant expressament, les sobrecàrregues puntuals. 

- En tot moment es mantindrà neta i lliure d'obstacles que dificultin la circulació o els treballs, la 
coberta que s'executa. 

- Els  plàstics,  cartó,  paper  i  fleixos,  procedents  dels  diversos  empaquetats,  es  recolliran 
immediatament després que s'hagin obert els paquets, per a la seva eliminació posterior. 

 
2.6.5.  Arrebossats i lliscats 
- En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de recolzament per  
realitzar els treballs d'arrebossat i per evitar els accidents per relliscades. 

- Les zones de treball hauran de tenir una il∙luminació mínima de 100 lux, mesurats a una altura 
sobre el terra en torn als 2 m. 
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- Les mires (regles, taulons, etc.), es carregaran a les espatlles en el seu cas, de tal forma que en 
caminar, l'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui el transporta, 
per evitar els cops a altres operaris (o les ensopegades entre obstacles ‐ tauló (regla, etc.). 

- S'acordonarà la zona on pugui caure pedra durant les operacions de projecció de pinyolets sobre 
morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas. 

- Els sacs d’aglomerat  (ciments diversos o àrids), es disposaren de forma que no obstaculitzin els 
llocs de pas, per evitar accidents per ensopegades. 

 
2.6.6.  Tancaments de fusta 

- Els aplecs de tancaments de  fusta s'ubicaran en els  llocs exteriors,  (o  interiors), definits en els 
plànols, per evitar accidents per interferències. 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de 
l'obra. 

- Els bastiments de base, (o els bastiments), es repartiran  immediatament per  la planta per a  la 
seva  ubicació  definitiva  segons  el  replanteig  efectuat,  i  es  vigilarà  que  el  seu  apuntalament, 
(acunyament, etc., segons el mètode), sigui segur; és a dir, impedeixi que es desplomin en rebre 
un lleuger cop. 

- Es  barrejarà  els  talls  conforme  es  reben  i  eleven  els  envans  per  evitar  els  accidents  per 
trepitjades sobre trossos o claus. 

- Els retalls  i serradures produïdes durant els ajustaments es recolliran  i s'eliminaran mitjançant 
trompes d'abocament, (o mitjançant vagons de càrrega o plataformes emplintanades via ganxo 
de la grua). 

- Els  llistons horitzontals  inferiors, contra deformacions, s’instal∙laran a una altura en torn als 60 
cm. S'executaran en  fusta blanca preferentment, per  fer‐los més visibles  i evitar accidents per 
ensopegades. 

- Els  llistons  inferiors antideformacions es desmuntaran  immediatament, després d'haver acabat 
el procés d'enduriment de la part de rebut del bastiment de base, (o del bastiment directe), per 
que acabi el risc d'ensopegades i caigudes. 

- El col∙locat de  fulles de portes,  (o de  finestres), s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per 
evitar accidents per desequilibri, bolcaments, cops i caigudes. 

- Els paquets de làmel.les de fusta, (de les llates d'empostissar, dels tapajunts dels sòcols de fusta), 
es  transportaran  a  les  espatlles  per  un  mínim  de  dos  operaris,  per  evitar  accidents  i 
interferències per desequilibri. 

- Les zones de treball tindran una il∙luminació mínima de 100 lux a una altura entorn als  2 m. 
- La  il∙luminació  mitjançant  portàtils  es  farà  mitjançant  "portalàmpades  estancs  amb  mànec 
aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 voltis. 

- Les operacions de  lligat mitjançant màquina de  fregar elèctrica manual,   s'executaran sempre 
sota ventilació per "corrent d'aire", per evitar els accidents per treballar a l'interior d’atmosferes 
nocives. 

- El magatzem de coles  i vernissos  s'ubicarà en un  lloc definit en el plànols, posseirà ventilació 
directa i constant, un extintor de pols química seca al costat de la porta d'accés i sobre la mateixa 
una senyal de "perill d'incendi" i una altra "es prohibeix fumar" per evitar possibles incendis. 

- Es prohibeix expressament  l’anul∙lació de presa de terra de  les màquines‐eines.   S’instal∙larà a 
cada una d'elles una "enganxina" en tal sentit, si no estan dotades de doble aïllament. 

 
2.6.7.  Tancaments metàl∙lics. serralleria 
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- El vigilant de seguretat, comprovarà que tots els tancaments en fase de presentació, romanguin 
perfectament acunyats i apuntalats, per evitar accidents per desploms. 

 
2.6.8.  Pintura i envernissat 

- Les  pintures  (els  vernissos,  dissolvents,  etc.),  l'emmagatzemaran  en  els  llocs  senyalats  en  els 
plànols amb el  títol  "magatzem de pintures"  i es mantindrà  sempre  la ventilació per  "tiratge 
d'aire", per evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions. 

- S’instal∙larà  un  extintor  de  pols  química  seca  al  costat  de  la  porta  d'accés  al magatzem  de 
pintures. 

- Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem de pintures, (vernissos, dissolvents...), s’instal∙larà 
una senyal de "perill d'incendis" i una altra de "es prohibit fumar". 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulons de repartiment de càrregues 
per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Es  prohibeix  emmagatzemar  pintures  susceptibles  d'emanar  vapors  inflamables  amb  els 
contenidors malament o completament tancats, per evitar accidents per generació d’atmosferes 
tòxiques o explosives. 

- Els emmagatzematges de recipients amb contenidors de pintura que contingui nitrocel∙lulosa, es 
realitzaran de tal forma que es pugui realitzar voltes periòdiques dels recipients per evitar el risc 
d'inflamació. 

- S'evitarà la formació d'atmosferes nocives i es mantindrà sempre ventilat el local que està pintat 
(finestres i portes obertes). 

- Les bastides per pintar hauran de tenir una superfície de treball d'una amplària mínima de      60 
cm  (tres  taulons  travats),  per  evitar  els  accidents  per  treballs  realitzats  sobre  superfícies 
angostes. 

- Es prohibeix la formació de bastides a base d'un tauló recolzat en els graons de dues escales de 
mà, tant dels de recolzament lliure com de les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent 
nivell. 

- Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i similars, per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures. 

- Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus "tisora", dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d'obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 

- Es  prohibeix  de  fumar  o menjar  en  les  estàncies  on  es  pinti  amb  pintures  que  continguin 
dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

- S'advertirà  al  personal  encarregat  d'utilitzar  dissolvents  orgànics  (o  pigments  tòxics)  de  la 
necessitat  d'una  profunda  salut  personal  (mans  i  cara)  abans  de  realitzar  qualsevol  tipus 
d’ingesta. 

- Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs proper als talls on s'utilitzin pintures 
inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 

- Es  prohibeix  realitzar  "proves  de  funcionament"  de  les  instal∙lacions  (canonades  de  pressió, 
equips motobombes, caldera, conductes, etc.) durant els treballs de pintura de senyalització (o 
de protecció de conductes, canonades de pressió, equips motobombes, etc.). 

 
 
2.7.  INSTAL∙LACIONS 
 
2.7.1.  Muntatge d’instal∙lació elèctrica 
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- Al magatzem per aplec de material elèctric s'ubicarà en el lloc senyalat als plànols. 
- A  la fase d'obra d'obertura  i tancament de regates s’esmerarà  l’ordre  i  la neteja de  l'obra, per 
evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 

 
- El muntatge  d'aparells  elèctrics  (magnetotèrmics,  disjuntors,  etc.)  serà  executat  sempre  per 
personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 

- La il∙luminació en els llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra. 
- Les escales de mà a utilitzar,  seran del  tipus de  "tisores", dotades amb  sabates antilliscants  i 
cadeneta  limitadora  d'obertura,  per  evitar  els  riscos  per  treballs  realitzats  sobre  superfícies 
insegures i estretes. 

- La  realització de passar els  fils, penjat  i  connexió de  la  instal∙lació elèctrica de  l'escala,  sobre 
escales de mà (o bastides sobre banquetes), s'efectuarà una vegada s'hagi protegit el buit de la 
mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per eliminar el risc de caiguda des d'altura. 

- La  realització de passar els  fils, penjat  i  connexió de  la  instal∙lació elèctrica de  l'escala,  sobre 
escales  de mà  (o  bastides  de banquetes),  s'efectuarà una  vegada  estesa una  xarxa  tensa de 
seguretat entre la planta "sostre" i la planta de "recolzament" en la qual es realitzen el treballs, 
perquè s'eviti el risc de caiguda des d'altura. 

- La instal∙lació elèctrica a (terrats, tribunes, sortints, etc.), sobre escales de mà (o bastides sobre 
banquetes),  s’efectuarà una vegada  instal∙lada una xarxa  tensa de seguretat entre  les plantes 
"sostre",  i  la de recolzament en la qual s'executen els treballs, per a eliminar el risc de caiguda 
des d'altura. 

- L'eina a utilitzar pels electricistes instal∙ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat 
contra els contactes amb l'energia elèctrica. 

- Les eines dels  instal∙ladors elèctrics  l'aïllament de  les quals estigui deteriorat seran  retirades  i 
substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal∙lació elèctrica de l'edifici, l'última passada 
de fils que s'executarà serà la que va del quadre general a la de la "companyia subministradora", 
guardant en  lloc  segur els mecanismes necessaris per  a  la  connexió, que  seran els últims en 
instal∙lar‐se. 

- Les proves de  funcionament de  la  instal∙lació elèctrica  seran anunciades a  tot el personal de 
l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents. 

- Abans de fer entrar en càrrega a la instal∙lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les 
connexions  de  mecanismes,  proteccions  i  embrancaments  dels  quadres  generals  elèctrics 
directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- L'entrada  en  servei  de  les  cel∙les  de  transformació,  s'efectuarà  amb  l'edifici  desallotjat  de 
personal, en presència del cap de l'obra i de la Direcció Facultativa. 

 
 
2.7.2.  Instal∙lació elèctrica provisional de l'obra 
 
a)  Normes de prevenció tipus pels cables 
- El calibre o secció del conjunt de cables serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha 
de suportar en funció del càlcul realitzat per a la maquinària i il∙luminació prevista. 

- Els  fils  tindran  la  funda  protectora  aïllant  sense  defectes  apreciables  (esqueixos,  repèls,  i 
similars).  No s'admetran trams defectuosos en aquest sentit. 
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- La distribució  general des del quadre  general de  l'obra  als quadres  secundaris  (o de planta), 
s'efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

- L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m en els llocs peatonals i 
de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

 
NOTA‐0.   

- Si  es  pot,  és  preferible  enterrar  els  cables  elèctrics  als  passos  de  vehicles,  és més  segur  si 
s'executa  correctament.    No  obstant,  les  altures  donades  a  la  norma  precedent,  s'hauran 
d'entendre com a norma general. 

 
- L'estesa  dels  cables  per  a  creuar  vial  d'obra,  s'efectuarà  enterrat.  Es  senyalitzarà  el  "pas  del 
cable" mitjançant  un  cobriment  permanent  de  taulons  que  tindran  per  objecte  el  protegir 
mitjançant  repartiment de  càrregues,  i  senyalar  l'existència del  "pas elèctric" als vehicles.    La 
profunditat de la rasa mínima serà (entre 40 i 50 cm), el cable, anirà, a més, protegit a l'interior 
d'un tub rígid. 

 
- Els embrancaments entre mànegues sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir‐los a terra. 
 
b)  Normes de prevenció tipus pels interruptors 
- S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Els  interruptors  s’instal∙laran a  l'interior de caixes normalitzades, provistes de porta d'entrada 
amb tanca de seguretat. 

- Les caixes d'interruptors tindran adherida sobre la seva porta una senyal normalitzada de "perill, 
electricitat". 

- Les caixes d'interruptors seran penjades, dels paraments verticals, o de "peus drets" estables. 
 
c)  Normes de prevenció tipus pels quadres elèctrics 
- Seran de tipus metàl∙lics per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons  
norma UNE‐20324. 

- Tot  i  sent  de  tipus  per  a  la  intempèrie,  es  protegiran  de  l'aigua  de  pluja mitjançant  viseres  
eficaces com a protecció addicional. 

- Els quadres elèctrics metàl∙lics tindran la carcassa connectada a terra. 
- Tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de "perill, electricitat". 
 
NOTA‐1.   
Es pot optar també, a la utilització de quadres normalitzats de PVC ‐ són més fràgils, però 
totalment aïllants de l'electricitat ‐, si compleixen amb la norma UNE‐20324. 

 
- Els quadres elèctrics es penjaran pendents de plafons de fusta rebuts als paraments verticals o 
bé, a "peus drets" firmes. 

- Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujant a una banqueta de 
maniobra o estora aïllant, calculats expressament per realitzar la maniobra amb seguretat. 

- Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a 
intempèrie, en nombre determinat segons el càlcul realitzat. 

- Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric d'obertura. 
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d)  Normes de prevenció tipus per a les preses d'energia 
- Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles 
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb 
enclavament. 

 
e)  Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits 
- Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 
- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 
 

2.8.  PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Per  evitar  els  danys  a  tercers,  tant  a  terra  com  al mar,  es  prendran  les  següents mesures  de 
protecció. 
 
‐ Tanques de limitació i protecció, balises lluminoses i cartells de prohibit el pas a. 

- Possibles demolicions. 
- Zones de treball amb camins i carreteres. 
- Zones de maquinària. 
- Rases. 
- Zones d'aplec. 
- Instal∙lacions i locals. 

 
‐ Senyalització de trànsit i balises lluminoses a. 

- Carrers d'accés a zones de treball. 
- Carrers on es treballa i s'interfereix amb la circulació. 
- Desviaments per obres, etc. 
- Riscos de les zones de treball que generen pols o que pot interferir a tercers. 

 
 

3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
3.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament Tècnic de Seguretat  i Salut com a ajut al Cap 
d'Obra. 
 
Es disposarà de brigada de seguretat per instal∙lació, manteniment i reparació de proteccions. 
 
 
3.2. SERVEI MÈDIC 
L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
 

4. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
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Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst a  l'Ordenança General de Seguretat  i 
Salut en el Treball. 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral de 
Construcció o, en el seu cas, la que disposi el Conveni Col∙lectiu provincial. 
 
 

5. INSTAL∙LACIONS MÈDIQUES 
 
Es  dotarà  a  l'obra  de  farmacioles  estratègicament  distribuïdes  i  degudament  dotades,  que  es 
revisaran periòdicament reposant el material  ja consumit. Haurà d'haver en els diferents  llocs de 
treball,  algun  treballador  que  conegui  les  tècniques  de  socorrisme  i  primers  auxilis  impartint  
cursets en cas necessari. 
 
 
6. INSTAL∙LACIONS DE SALUT I BENESTAR 
 
L'obra disposarà de locals per a vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats. 
 
Els  vestidors  i  els  serveis,  tindran  com  a  mínim  dos  metres  quadrats  persona  i  els  primers 
disposaran de taquilles individuals amb clau, seients i il∙luminació. 
 
El menjador  amb  una  superfície  d'aproximadament  1,2 m2  per  persona,  disposarà  de  taules, 
seients,  pica,  rentavaixelles,  escalfamenjars  i  il∙luminació.  Es  disposarà  de  recipient  per  les 
escombraries. 
 
Es ventilaran oportunament els  locals, mantenint‐los a més en bon estat de neteja  i conservació 
per mitjà d'un treballador que podrà comptabilitzar aquest treball amb d'altres de l'obra. 
 
 
7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut, adaptat a aquest Estudi i d'acord amb el seu 
Pla d'Obra, medis auxiliars i d'execució i mètodes de treball. 
 
Els amidaments, qualitats i valors recollits en el pressupost d'estudi de Seguretat i Salut, podran ser 
modificats o substituïts per alternatives proposades pel contractista adjudicatari, sempre que això 
no suposi variació de l'import total. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat per la Direcció Facultativa, amb el corresponent 
informe, per a la seva aprovació pel Servei al que estarà adscrita l'obra. 
 
Una còpia del pla, a efectes de coneixement  i seguiment, serà  lliurada al Comitè de Seguretat  i 
Salut i, en el seu defecte, als representants dels treballadors del centre de treball, els quals podran 
presentar, per escrit  i de  forma  raonada,  les  sugerències  i alternatives que  s’estimin oportunes.  
Igualment, una còpia del mateix es lliurarà al Vigilant de Seguretat de l'obra. 
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El Pla de Seguretat  i Salut serà un document d'obligada presentació davant de  l'autoritat  laboral 
encarregada  de  concedir  l'autorització  d'obertura  del  centre  de  treball,  i  estarà  a  disposició 
permanent de la Direcció Facultativa, la Inspecció Provincial de Seguretat i Salut per a realització de 
les funcions que legalment a cada u competeixen. 
 
En el centre de treball es disposarà d'un llibre d'incidències amb finalitat de control i seguiment del 
Pla de Seguretat  i Salut en  l'obra, que  serà  facilitat pel Col∙legi Professional que visi el projecte 
d'execució de l'obra o per l'Oficina de Supervisió de Projectes.  
 
És  responsabilitat  del  Contractista  o  Consultor,  l'execució  correcta  de  les mesures  preventives 
fixades en el Pla de Seguretat i Salut, responent solidàriament de les conseqüències que es derivin 
de la inobservança de les mesures previstes en el pla. 
 
 
Barcelona, juliol de 2011 
 
L’Enginyer autor del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Argilaga Claramunt 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H141U001     u   Casc de seguretat i salut.

B141U001     1,000 u   Casc de seguretat homologat                                3,31 3,31

Suma la partida ......................................................... 3,31

Costos indirectes........................... 4,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,44

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes.

B142U001     1,000 u   Ulleres anti-pols i anti-impactes                             8,42 8,42

Suma la partida ......................................................... 8,42

Costos indirectes........................... 4,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,76

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

H143U001     u   Protector auditiu.

B143U001     1,000 u   Protector auditiu                                               13,10 13,10

Suma la partida ......................................................... 13,10

Costos indirectes........................... 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,62

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

H144U001     u   Careta respiració anti-pols.

B144U001     1,000 u   Careta respiració anti-pols                                    10,97 10,97

Suma la partida ......................................................... 10,97

Costos indirectes........................... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,41

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

H145U001     u   Parella de guants lona-cuir.

B145U001     1,000 u   Parella de guants lona-cuir                                    2,21 2,21

Suma la partida ......................................................... 2,21

Costos indirectes........................... 4,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,30

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

H146U001     u   Parelles de botes de seguretat.

B146U001     1,000 u   Parella de botes de seguretat                                19,95 19,95

Suma la partida ......................................................... 19,95

Costos indirectes........................... 4,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,75

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

H146U002     u   Parella de botes dielèctriques.

B146U002     1,000 u   Parella de botes dielèctriques                                25,57 25,57

Suma la partida ......................................................... 25,57

Costos indirectes........................... 4,00% 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,59

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

B1481131     1,000 u   Granota treball,polièst./cotó,butx a.ex t.                    14,40 14,40

Suma la partida ......................................................... 14,40

Costos indirectes........................... 4,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,98

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

B1482111     1,000 u   Camisa treball,cotó,butx a.ex t.                               10,43 10,43

Suma la partida ......................................................... 10,43

Costos indirectes........................... 4,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,85

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

H148U003     u   Vestit d'aigua.

B148U003     1,000 u   Vestit d'aigua                                                  10,92 10,92

Suma la partida ......................................................... 10,92

Costos indirectes........................... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,36

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de D ancorades al terrenys de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs.

A0121000     0,300 h   Oficial 1a                                                      16,42 4,93

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         13,30 3,99

B0B27000     9,800 kg  Acer en barres corrugades B400S límit elàstic >=400
N/mm²       

0,44 4,31

B0D21030     10,000 m   Tauló de fusta de pi per a 10 usos                         0,36 3,60

Suma la partida ......................................................... 16,83

Costos indirectes........................... 4,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,50

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera.

B15A0003     1,000 u   Senyal acústica marxa enrera                              38,83 38,83

Suma la partida ......................................................... 38,83

Costos indirectes........................... 4,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,38

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntage inclòs.

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         13,30 1,33

B6AA211A     1,000 m   Tanca mòbil 2m alçada d'acer galv anitzat               0,75 0,75

B6AZAF0A     0,300 u   Dau de formigó de 38 kg                                      0,34 0,10

Suma la partida ......................................................... 2,18

Costos indirectes........................... 4,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,27

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

HBB21201     u   Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

A0140000     0,800 h   Manobre                                                         13,30 10,64

BBL1AHA2     1,000 u   Placa inform.,60x 60cm pintura reflectora,2usos       28,70 28,70

Suma la partida ......................................................... 39,34

Costos indirectes........................... 4,00% 1,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,91

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fi-
xada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         13,30 2,00

B0A41000     0,040 u   Visos per a fusta o tacs de PVC                            2,22 0,09

BBBA1500     1,000 u   Placa seny alització seg. laboral 40 x  33 cm           12,50 12,50

Suma la partida ......................................................... 14,59

Costos indirectes........................... 4,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,17

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 60 cm, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         13,30 13,30

BBBAB113     1,000 u   Senyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell
blanc,    

15,80 15,80

A%000001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               13,30 0,13

Suma la partida ......................................................... 29,23

Costos indirectes........................... 4,00% 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,40

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, col�locat.

BBBAU001     1,000 u   Cartell indicatiu de risc                                       15,00 15,00

Suma la partida ......................................................... 15,00

Costos indirectes........................... 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,60

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

A0140000     0,020 h   Manobre                                                         13,30 0,27

BBC12302     1,000 u   Con plàstic reflector H=50cm,2usos                       7,51 7,51

Suma la partida ......................................................... 7,78

Costos indirectes........................... 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,09

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic >=400
N/mm², i amb el desmuntatge inclòs.

A0140000     0,044 h   Manobre                                                         13,30 0,59

BBC19000     1,000 m   Cinta abalisament                                               0,13 0,13

D0B27100     0,120 kg  Acer barres corrugades B400S                              0,63 0,08

Suma la partida ......................................................... 0,80

Costos indirectes........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,83

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

HBC19082     m   Cinta de senyalització de malla forada d'1m d'alçada amb suport cada 5 m i amb el desmuntat-
ge inclòs.

A0140000     0,037 h   Manobre                                                         13,30 0,49

BBC19082     1,000 m   Cinta seny alització de malla forada, 1m d'alçada     1,30 1,30

D0B27100     0,080 kg  Acer barres corrugades B400S                              0,63 0,05

Suma la partida ......................................................... 1,84

Costos indirectes........................... 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,91

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,040 h   Manobre                                                         13,30 0,53

BBC1C000     1,000 u   Balisa reflectant niv ell calçada (tb-8/tb-9)                 8,71 8,71

Suma la partida ......................................................... 9,24

Costos indirectes........................... 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,61

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         13,30 2,00

BBC1GFJ2     1,000 u   Llumenera làmpada intermitent color
ambre,bat.12V,2usos         

29,57 29,57

Suma la partida ......................................................... 31,57

Costos indirectes........................... 4,00% 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,83

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la pa-
ret i amb el desmuntatge inclòs

BM31161J     1,000 u   Ex tintot de pols seca 6kg                                     39,23 39,23

Suma la partida ......................................................... 39,23

Costos indirectes........................... 4,00% 1,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,80

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x 2,60 m,
model OFAL 66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50 x 1,00 x 2,19 m,
model SANI 11 de la casa CIMAT o similar, amb un lavabo i un sanitari. Col�locat a l'obra i to-
talment instal�lat.

BQU15001     1,000 mes Lloguer modul prefabricat oficina + sanitari               122,50 122,50

Suma la partida ......................................................... 122,50

Costos indirectes........................... 4,00% 4,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,40

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

HQU1521A     mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'a-
cer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques tur-
ca, 1 dutxa, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

BQU1521A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris
2,4x 2,4x2,3m,inst.lampist.  

165,00 165,00

Suma la partida ......................................................... 165,00

Costos indirectes........................... 4,00% 6,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,60

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000     0,250 h   Manobre                                                         13,30 3,33

BQU22303     1,000 u   Armari met. indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos         23,86 23,86

A%000001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               3,30 0,03

Suma la partida ......................................................... 27,22

Costos indirectes........................... 4,00% 1,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,31

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

HQU25701     u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col�lo-
cat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         13,30 2,00

BQU25700     1,000 u   Banc de fusta de 3,5 x  0,4 m, capacitat 5 persones 25,77 25,77

A%000001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,00 0,02

Suma la partida ......................................................... 27,79

Costos indirectes........................... 4,00% 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,90

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en
el treball

BQUA1100     1,000 u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança ge

96,62 96,62

Suma la partida ......................................................... 96,62

Costos indirectes........................... 4,00% 3,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,48

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       

HBB21201     u   Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

8,00

HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs

8,00

HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

50,00

HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

8,00

HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic >=400 N/mm², i amb
el desmuntatge inclòs.

2.000,00

HBC19082     m   Cinta de senyalització de malla forada d'1m d'alçada amb suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.

2.000,00

HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada mecàni-
cament i amb el desmuntatge inclòs.

5,00

HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 60 cm, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5,00



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

H141U001     u   Casc de seguretat i salut.

12,00

H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes.

12,00

H143U001     u   Protector auditiu.

12,00

H144U001     u   Careta respiració anti-pols.

12,00

H145U001     u   Parella de guants lona-cuir.

12,00

H146U001     u   Parelles de botes de seguretat.

12,00

H146U002     u   Parella de botes dielèctriques.

4,00

H148U003     u   Vestit d'aigua.

2,00

H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

12,00

H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

12,00



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 PROTECCIONS COL�LECTIVES                                        

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

2,00

H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera.

4,00

H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20
mm de D ancorades al terrenys de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs.

8,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el des-
muntage inclòs.

250,00

HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, col�locat.

2,00



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                           

HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball

1,00

HQUA0001     h   Formació durant una hora setmanal realitzada pel coordinador en seguretat e higien o un tècnic competent

Setmanes 1 4,00 8,00 32,00

32,00

HQUAU002     u   Reposició de material per a la farmaciola

3,00

HQUAU004     u   Reconeixement mèdic obligatori

12,00



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 EQUIPAMENTS                                                     

HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x 2,60 m, model OFAL
66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50 x 1,00 x 2,19 m, model SANI 11 de la casa
CIMAT o similar, amb un lavabo i un sanitari. Col�locat a l'obra i totalment instal�lat.

8,00

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

3,00

HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

12,00

HQU1521A     mesLloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb ins-
tal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 1 dutxa, mirall i complements de
bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

3 3,00

3,00
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PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

2.1. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       

HBB21201     u   Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs

40,91

QUARANTA  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs 9,61

NOU  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 8,09

VUIT  EUROS amb NOU CÈNTIMS

HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i
amb el desmuntatge inclòs

32,83

TRENTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic
>=400 N/mm², i amb el desmuntatge inclòs.

0,83

ZERO  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

HBC19082     m   Cinta de senyalització de malla forada d'1m d'alçada amb suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs.

1,91

UN  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x
33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

15,17

QUINZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 60 cm, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

30,40

TRENTA  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

2.1. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 02  PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

H141U001     u   Casc de seguretat i salut. 3,44

TRES  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes. 8,76

VUIT  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

H143U001     u   Protector auditiu. 13,62

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

H144U001     u   Careta respiració anti-pols. 11,41

ONZE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

H145U001     u   Parella de guants lona-cuir. 2,30

DOS  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

H146U001     u   Parelles de botes de seguretat. 20,75

VINT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

H146U002     u   Parella de botes dielèctriques. 26,59

VINT-I-SIS  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

H148U003     u   Vestit d'aigua. 11,36

ONZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 14,98

CATORZE  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,85

DEU  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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2.1. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 03  PROTECCIONS COL�LECTIVES                                        

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

40,80

QUARANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera. 40,38

QUARANTA  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra
d'acer corrugat de 20 mm de D ancorades al terrenys de llargària 1,8 m, i amb el des-
muntatge inclòs.

17,50

DISSET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntage inclòs.

2,27

DOS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, col�locat. 15,60

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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2.1. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                           

HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i hi-
giene en el treball

100,48

CENT  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

HQUA0001     h   Formació durant una hora setmanal realitzada pel coordinador en seguretat e higien o
un tècnic competent

14,40

CATORZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

HQUAU002     u   Reposició de material per a la farmaciola 18,34

DIVUIT  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

HQUAU004     u   Reconeixement mèdic obligatori 31,00

TRENTA-UN  EUROS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

2.1. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  EQUIPAMENTS                                                     

HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x
2,60 m, model OFAL 66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50 x
1,00 x 2,19 m, model SANI 11 de la casa CIMAT o similar, amb un lavabo i un sanitari.
Col�locat a l'obra i totalment instal�lat.

127,40

CENT VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

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

28,90

VINT-I-VUIT  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

28,31

VINT-I-VUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

HQU1521A     mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 1 dutxa, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèc-
trica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,60

CENT SETANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Barcelona, juliol de 2011

L'autor del projecte,

Albert Argilaga Claramunt
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2.2. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       

HBB21201     u   Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra...................................................... 10,64

Materials........................................................ 28,70

Suma la partida............................................... 39,34

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 40,91

HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra...................................................... 0,53

Materials........................................................ 8,71

Suma la partida............................................... 9,24

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 9,61

HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Mà d'obra...................................................... 0,27

Materials........................................................ 7,51

Suma la partida............................................... 7,78

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 8,09

HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i
amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra...................................................... 2,00

Materials........................................................ 29,57

Suma la partida............................................... 31,57

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,26

TOTAL PARTIDA........................................... 32,83

HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic
>=400 N/mm², i amb el desmuntatge inclòs.

Mà d'obra...................................................... 0,59

Materials........................................................ 0,21

Suma la partida............................................... 0,80

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,83

HBC19082     m   Cinta de senyalització de malla forada d'1m d'alçada amb suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs.

Mà d'obra...................................................... 0,49

Materials........................................................ 1,35

Suma la partida............................................... 1,84

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,91
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2.2. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x
33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

Mà d'obra...................................................... 2,00

Materials........................................................ 12,59

Suma la partida............................................... 14,59

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 15,17

HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 60 cm, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Mà d'obra...................................................... 13,30

Materials........................................................ 15,93

Suma la partida............................................... 29,23

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,17

TOTAL PARTIDA........................................... 30,40
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2.2. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 02  PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

H141U001     u   Casc de seguretat i salut.

Materials........................................................ 3,31

Suma la partida............................................... 3,31

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 3,44

H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes.

Materials........................................................ 8,42

Suma la partida............................................... 8,42

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 8,76

H143U001     u   Protector auditiu.

Materials........................................................ 13,10

Suma la partida............................................... 13,10

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 13,62

H144U001     u   Careta respiració anti-pols.

Materials........................................................ 10,97

Suma la partida............................................... 10,97

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 11,41

H145U001     u   Parella de guants lona-cuir.

Materials........................................................ 2,21

Suma la partida............................................... 2,21

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 2,30

H146U001     u   Parelles de botes de seguretat.

Materials........................................................ 19,95

Suma la partida............................................... 19,95

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 20,75

H146U002     u   Parella de botes dielèctriques.

Materials........................................................ 25,57

Suma la partida............................................... 25,57

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,02

TOTAL PARTIDA........................................... 26,59

H148U003     u   Vestit d'aigua.

Materials........................................................ 10,92

Suma la partida............................................... 10,92

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 11,36



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

2.2. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Materials........................................................ 14,40

Suma la partida............................................... 14,40

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 14,98

H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

Materials........................................................ 10,43

Suma la partida............................................... 10,43

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 10,85
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2.2. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 03  PROTECCIONS COL�LECTIVES                                        

HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a la paret i amb el desmuntatge inclòs

Materials........................................................ 39,23

Suma la partida............................................... 39,23

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 40,80

H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera.

Materials........................................................ 38,83

Suma la partida............................................... 38,83

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,55

TOTAL PARTIDA........................................... 40,38

H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra
d'acer corrugat de 20 mm de D ancorades al terrenys de llargària 1,8 m, i amb el des-
muntatge inclòs.

Mà d'obra...................................................... 8,92

Materials........................................................ 7,91

Suma la partida............................................... 16,83

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 17,50

H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x
150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a
peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntage inclòs.

Mà d'obra...................................................... 1,33

Materials........................................................ 0,85

Suma la partida............................................... 2,18

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 2,27

HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, col�locat.

Materials........................................................ 15,00

Suma la partida............................................... 15,00

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 15,60
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2.2. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                           

HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
higiene en el treball

Materials........................................................ 96,62

Suma la partida............................................... 96,62

Costos indirectes ............................ 4,00% 3,86

TOTAL PARTIDA........................................... 100,48

HQUA0001     h   Formació durant una hora setmanal realitzada pel coordinador en seguretat e higien
o un tècnic competent

TOTAL PARTIDA........................................... 14,40

HQUAU002     u   Reposició de material per a la farmaciola

TOTAL PARTIDA........................................... 18,34

HQUAU004     u   Reconeixement mèdic obligatori

TOTAL PARTIDA........................................... 31,00
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2.2. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  EQUIPAMENTS                                                     

HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x
2,60 m, model OFAL 66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50
x 1,00 x 2,19 m, model SANI 11 de la casa CIMAT o similar, amb un lavabo i un sani-
tari. Col�locat a l'obra i totalment instal�lat.

Materials........................................................ 122,50

Suma la partida............................................... 122,50

Costos indirectes ............................ 4,00% 4,90

TOTAL PARTIDA........................................... 127,40

HQU25701     u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 perso-
nes, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra...................................................... 2,00

Materials........................................................ 25,79

Suma la partida............................................... 27,79

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 28,90

HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra...................................................... 3,33

Materials........................................................ 23,89

Suma la partida............................................... 27,22

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,09

TOTAL PARTIDA........................................... 28,31

HQU1521A     mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla-
ment de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, pavi-
ment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lec-
tiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 1 dutxa, mirall i complements de bany, amb ins-
tal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Materials........................................................ 165,00

Suma la partida............................................... 165,00

Costos indirectes ............................ 4,00% 6,60

TOTAL PARTIDA........................................... 171,60

Barcelona, juliol de 2011

L'autor del projecte,

Albert Argilaga Claramunt
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       

HBB21201     u   Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

8,00 40,91 327,28

HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs

8,00 9,61 76,88

HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

50,00 8,09 404,50

HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

8,00 32,83 262,64

HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic >=400 N/mm², i amb
el desmuntatge inclòs.

2.000,00 0,83 1.660,00

HBC19082     m   Cinta de senyalització de malla forada d'1m d'alçada amb suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.

2.000,00 1,91 3.820,00

HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada mecàni-
cament i amb el desmuntatge inclòs.

5,00 15,17 75,85

HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 60 cm, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5,00 30,40 152,00

TOTAL CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL............................................................................... 6.779,15
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

H141U001     u   Casc de seguretat i salut.

12,00 3,44 41,28

H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes.

12,00 8,76 105,12

H143U001     u   Protector auditiu.

12,00 13,62 163,44

H144U001     u   Careta respiració anti-pols.

12,00 11,41 136,92

H145U001     u   Parella de guants lona-cuir.

12,00 2,30 27,60

H146U001     u   Parelles de botes de seguretat.

12,00 20,75 249,00

H146U002     u   Parella de botes dielèctriques.

4,00 26,59 106,36

H148U003     u   Vestit d'aigua.

2,00 11,36 22,72

H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

12,00 14,98 179,76

H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

12,00 10,85 130,20

TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS................................................................................... 1.162,40
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 PROTECCIONS COL�LECTIVES                                        

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

2,00 40,80 81,60

H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera.

4,00 40,38 161,52

H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20
mm de D ancorades al terrenys de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs.

8,00 17,50 140,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el des-
muntage inclòs.

250,00 2,27 567,50

HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, col�locat.

2,00 15,60 31,20

TOTAL CAPITOL 03 PROTECCIONS COL�LECTIVES ................................................................................ 981,82
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                           

HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball

1,00 100,48 100,48

HQUA0001     h   Formació durant una hora setmanal realitzada pel coordinador en seguretat e higien o un tècnic competent

32,00 14,40 460,80

HQUAU002     u   Reposició de material per a la farmaciola

3,00 18,34 55,02

HQUAU004     u   Reconeixement mèdic obligatori

12,00 31,00 372,00

TOTAL CAPITOL 04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS............................................................ 988,30
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 EQUIPAMENTS                                                     

HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x 2,60 m, model OFAL
66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50 x 1,00 x 2,19 m, model SANI 11 de la casa
CIMAT o similar, amb un lavabo i un sanitari. Col�locat a l'obra i totalment instal�lat.

8,00 127,40 1.019,20

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

3,00 28,90 86,70

HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

12,00 28,31 339,72

HQU1521A     mesLloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb ins-
tal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 1 dutxa, mirall i complements de
bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

3,00 171,60 514,80

TOTAL CAPITOL 05 EQUIPAMENTS.......................................................................................................... 1.960,42

TOTAL............................................................................................................................................................. 11.872,09



. 
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4. RESUM GENERAL

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS

01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL................................................................................................ 6.779,15

02 PROTECCIONS INDIVIDUALS................................................................................................... 1.162,40

03 PROTECCIONS COL�LECTIVES................................................................................................ 981,82

04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS............................................................................. 988,30

05 EQUIPAMENTS....................................................................................................................... 1.960,42

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 11.872,09

13,00% Despeses Generals....................... 1.543,37

6,00% Benefici industrial.......................... 712,33

Suma de D.G. i B.I. 2.255,70

18,00% I.V.A........................................... 2.543,00 2.543,00

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 16.670,79

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de SETZE MIL SIS-CENTS SETANTA  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Barcelona, juliol de 2011

L'autor del projecte

Albert Argilaga Claramunt



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PLÀNOLS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’obra objecte d’aquest projecte consisteix en una Estació Depuradora  i una  impulsió. Per 
aquest motiu. 
 
El present estudi  té per objectiu presentar una  valoració econòmica del  cost  complet del 
servei d’explotació, manteniment  i conservació de  l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
de Miravet (Ribera d’Ebre). 
 
En aquest annex també s’explicarà per una part, les actuacions a portar a terme per posar en 
marxa la EDAR, per assegurar al màxim el bon funcionament de la planta depuradora i per a 
assegurar  la higiene de  tots els elements de  la planta  i  la  salut de  l’operari. Finalment es 
descriuran els controls analítics i el tractament de dades a realitzar per a comprovar el bon 
funcionament de la planta. 
 
2. MANTENIMENT DE L’EDAR 
 
El manteniment de l’estació depuradora es centrarà en dos aspectes fonamentals: 
 

1. Cura  de  l’obra  civil:  neteja  de  la  unitat  de  pretractament, mesuradors  de  cabal, 
tanques, vials, jardineria, retirada de fang acumulat als reactors, etc. 

2. Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores. 
 
 
2.1. Posada en Marxa 
 
Donat que els microorganismes encarregats de  la depuració  tarden un  temps en  créixer  i 
començar a degradar la matèria orgànica, s’hauran de prendre les següents mesures: 
 

- Els reactors de fangs activats s’hauran d’omplir d’aigua residual lo més aviat possible, 
perquè  comenci  el  procés  de  creixement  cel∙lular.  En  qualsevol  cas,  s’haurà 
d’eliminar tota vegetació del fons abans d’omplir els reactors. 

- La  construcció de  la planta depuradora es planificarà de  tal manera que  les obres 
acabin  a  la  primavera  o  l’estiu.  En  aquesta  època  hi  ha  un major  creixement  de 
microorganismes, la qual cosa facilita la posada en marxa del conjunt. 

- S’ha de buscar una depuradora propera per portar fang fresc procedent de la purga 
per accelerar l’inicialització del procés. 

 
A continuació veurem el procediment per la posada en marxa de la planta depuradora: 
 
Reactors biològics 
 
S’han de fer funcionar en continu des del principi, respectant sempre el temps de residència 
establert  en  el  projecte.  Durant  l’emplenat  dels  reactors  i  els mesos  següents,  s’ha  de 
mantenir el pH per sobre de 7,2. En cas contrari, la depuració no es realitzarà correctament. 
Si el pH és menor a 7,2 es prendran les següents mesures: 
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- Introduir bacteris metanígens procedents de digestors anaerobis d’una depuradora 
convencional d’aigües residuals. 

- Corregir el pH utilitzant una lletada de cal. 
 
2.2. Cura de l’Obra Civil 
 
El manteniment de la depuradora en bones condicions serà un dels objectes fonamentals de 
l’operador. Aquest ha de ser conscient de  la  importància de  la seva feina,  ja que qualsevol 
descuit pot afectar a la qualitat de l’aigua depurada, amb la conseqüent amenaça per la salut 
pública. 
 
Reixes de desbast 
 
Els sòlids atrapats per  la reixa són eliminats periòdicament,  i s’acumulen en un contenidor, 
des d’on seran retirats per l’operador a un altre contenidor. S’hauran de retirar al menys un 
cop al dia. Aquesta tasca la realitzarà l’operari contractat. 
 
Els  sòlids  s’acumularan  en  un  contenidor  i  s’hauran  de  entregar  de  manera  periòdica 
(preferiblement cada dia) a l’abocador municipal d’escombraries. 
 
La  reixa de neteja automàtica  requereix una  cura especial perquè  té parts mòbils que cal 
lubricar  periòdicament  per  evitar  problemes  d’engranatge  i  embussos.  Caldrà  seguir  les 
instruccions del fabricant de manera rigorosa. 
 
Els residus es portaran a l’abocador municipal amb una freqüència diària. 
 
Cambra de dessorrat i desengreixat 
 
El dessorrador reté partícules de sorra i de matèria orgànica que tendeixen a sedimentar. La 
sorra  acumulada  al  fons  de  la  cambra  de  dessorrat  es  recollirà  mitjançant  una  bomba 
submergida  i  es  portarà  al  rentat  de  sorres.  Una  vegada  separada  la matèria  orgànica  i 
inorgànica de la sorra, la sorra s’acumularà en un contenidor que periòdicament es portarà a 
l’abocador. 
 
La  freqüència de neteja de  la  cambra de greixos  s’ha d’ajustar a  la quantitat de matèries 
retingudes.  Es  convenient  retirar  el material  acumulat  diàriament  i  portar‐lo  al  abocador 
juntament amb els materials retinguts en altres fases del pretractament. 
 
Arquetes de repartiment i canonades 
 
La  inspecció  de  cada  un  d’aquests  elements  es  realitzarà  diàriament  per  tal  de  retirar 
plàstics, fulles, draps i, en general, qualsevol matèria que faciliti possibles obstruccions. 
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Vials, reixa de tancament i altres elements 
 
La planta depuradora està rodejada per una tanca metàl∙lica, que deixa lliure accés al vent. 
Caldrà fer una revisió de la tanca un cop per setmana per detectar danys en el filferro o en 
els postes. Els possibles desperfectes de la tanca s’han d’arreglar immediatament, ja que el 
recinte ha de quedar ben aïllat a l’entrada de persones. 
 
El camí d’accés a la planta ha d’estar lliure de plantes i de formació de tolls d’aigua. Els vials 
interiors de la EDAR s’han de mantenir lliures de males herbes. Si s’hi produeixen esquerdes 
o desperfectes ocasionats per pluges, cal reparar‐los de manera immediata.  
 
Cal tenir a mà al menys un dipòsit de  lleixiu per a mantenir el recinte  i els utensilis en bon 
estat de desinfecció. La caseta de control s’haurà de mantenir en bon estat, inspeccionant‐la 
per a detectar desperfectes i reparant‐los quan aquests apareixen. 
 
Retirada dels fangs de la sitja d’emmagatzematge 
 
La retirada dels fangs produïts a la planta es farà al menys una vegada a la setmana. Aquests 
fangs s’hauran de portar a un abocador controlat o gestionar‐los de manera adequada. 
 
2.3. Mesures Higièniques 
 
L’operari de la planta ha de conèixer que està treballant amb una planta d’aigües residuals i 
que  això  implica  un  focus  important  d’infeccions.  Per  aquesta  raó,  cal  que  prengui 
precaucions per a evitar riscos per a la seva salut. 
 
Les  mesures  de  seguretat  que  s’enumeren  a  continuació  han  estat  recomanades  per 
l’Organització Mundial de la Salut: 
 

1. Instal∙lar aigua corrent (potable) i comptar amb lleixiu, sabó i tovalloles. 
 

2. Farmaciola amb el següent contingut: 
 

- Esparadrap 
- Cotó 
- Alcohol o aigua oxigenada 
- Mercromina o similar 
- Dissolució detergent desinfectant 
- Tisores 
- Pinces 
- Líquid repel∙lent d’insectes 

3. Roba de vestir pel treball 
- Guants de làtex o de goma d’un sol ús 
- Botes de goma 
- Casc 
- Dues granotes 
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4. Netejar‐se  les  mans  abans  de  menjar,  i  menjar  únicament  en  les  zones 

específicament designades per aquest ús. 
5. Netejar les eines amb aigua neta després d’utilitzar‐les. 
6. Desinfectar immediatament qualsevol ferida, tall o abrasió. 
7. Assecar‐se curosament les mans, calçat i roba abans de manipular equips elèctrics. 
8. Usar solament eines especials amb aïllament en els equips elèctrics. 
9. Desendollar els equips elèctrics abans de manipular‐los. 
10. Disposar de corda i flotadors salvavides. 
11. Vacunar‐se  contra  el  tifus,  tètanus  i  altres malalties  que  recomanen  les  autoritats 

sanitàries locals. 
12. Rebre informació de primers auxilis. 
 
 

3. CONTROL ANALÍTIC: MOSTRES I DETERMINACIONS 
 
Durant  l’explotació  de  la  planta  caldrà  fer  un  seguiment mínim  per  tal  d’aconseguir  una 
avaluació  adequada  del  comportament  dels  reactors  biològics. Aquest  seguiment  és molt 
important per dues raons: 1) conèixer l’eficàcia de la depuració en les diferents èpoques de 
l’any i en els diferents aspectes relatius a la qualitat de l’efluent per als seus possibles usos i 
2)  detectar  anomalies  de  funcionament  i  prendre mesures  correctores  adequades  per  a 
evitar‐les. 
 
El seguiment proposat es basa en  l’experiència obtinguda en  les diferents plantes de fangs 
activats que operen a Catalunya. 
 
Per avaluar el comportament del tractament biològic, és necessari reunir informació precisa 
relativa a la seva configuració física, fer mostrejos periòdics i determinacions analítiques que 
permeten conèixer l’evolució de la qualitat de l’aigua en el procés del tractament. 
 
3.1. Descripció Física del Tractament  
 
La informació a incloure és un resum de la proposada al llarg d’aquest projecte.  
 
S’hi inclourà la següent informació: 
 
Tractament biològic (fangs activats) i decantadors 
 
- Situació:  latitud,  longitud,  alçada  sobre  el  nivell  del  mar,  zona  geogràfica,  població 

servida. 
- Característiques de la planta: número de reactors, disposició en sèrie o en paral∙lel, tipus 

de  reactors  (circular,  rectangular),  elements  de  pretractament, mesuradors  de  cabal, 
tractament complementaris, destí final de l’efluent, historial de la planta. 

- Característiques dels reactors: dimensions, tipus de reactor (característiques estructurals 
i  de  fonamentacions),  entrades  i  sortides,  dades  de  disseny  (cabal,  càrrega  orgànica), 
dades experimentals i tipus d’airejació. 
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3.2. Mostrejos: Metodologia 
 
Freqüència dels mostrejos 
 
Es recomana escollir dos períodes de mostreig que es corresponguin als mesos més freds  i 
més calent ja que és en aquestes èpoques quan l’eficàcia és mínima i màxima. Si és possible 
es  realitzaran mes  campanyes  de mostreig,  i  sinó  es  prendran mostres mensuals  que  es 
complementaran amb les dos campanyes anuals. 
 
Els mostrejos  s’han de  fer amb una periodicitat  setmanal durant al menys  cinc  setmanes, 
situades  a  la  zona  central de  l’època  seleccionada  (12:00h).  Les mostres que es prendran 
seran puntuals o compostes, segons el que convingui. 
 
Mesura del cabal 
 
La mesura  del  cabal  és molt  important  per  a  avaluar  el  comportament  del  sistema  de 
depuració. A  la EDAR es  col∙locarà un  cabalímetre, a  l’entrada del  tractament biològic. Es 
prendran mesures de forma diària.  
 
3.3. Control Operatiu del Sistema de Tractament 
 
Cal realitzar un control diari de les incidències de tots els elements que conformen la EDAR, 
amb  l’objecte  de  detectar  possibles  problemes  de  funcionament  i  prendre  mesures 
correctores. 
 
Es  realitzarà  una  inspecció  ocular  de  les  instal∙lacions  de  forma  diària  per  tal  de  fer 
observacions  i anotar  les possibles  incidències aparegudes. Algunes de  les  incidències que 
cal anotar són les següents: 
 

- Aparició  d’espumes  i  flotants.  Això  pot  indicar  la  presència  de  concentracions 
elevades de detergent, fet que és perjudicial. 

- Acumulació de greixos en els reactors. Les pel∙lícules de greix bloquegen  l’entrada 
als reactors i es convenient retirar‐les. 

- Aparició de bactèries filamentoses en el reactor. 
- Anotar canvis en l’aspecte de l’aigua residual, terbolesa, coloració, etc. 
- Estat del camí d’accés a la planta i dels vials interiors. Estat del ferm. 
- Estat de la reixa metàl∙lica exterior que rodeja la depuradora. 
- Estat de la jardineria. 
- Estat del mesurador de cabal i pericons de repartiment. 
- Pretractament: condició en què es troben les reixes de desbastament, dessorrador, 

bombes, tamisos i cambra de greixos. 
- Presència d’insectes o larves en els reactors de fangs activats. 
- Desenvolupament d’olors en diferents parts de la instal∙lació. 
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3.4. Determinacions Analítiques 
 
En la Taula 18.1 es recullen les variables que cal analitzar en plantes de tractament per fangs 
activats, els punts d’instal∙lació on  s’han de prendre  les mostres  i els  tipus de mostreig a 
efectuar per a cada variable. 
 
Per  a  les  determinacions  que  calgui  fer  en  laboratori,  l’operari  prendrà  les  mostres 
representatives  i prendrà  les precaucions necessàries per a que arribin al  laboratori en  les 
mateixes condicions en que es van prendre (conservació a una temperatura adequada i a la 
foscor).  Per  als  amidaments  in  situ,  l’operador  disposarà  com  a mínim  d’un mesurador 
portàtil de temperatura i d’oxigen dissolt. També disposarà d’un mesurador de pH. 
 
 

Variable 
Observacions 

Afluent 
Tractament 
Biològic 

Efluent 
 

Cabal  X  ‐‐  X  Mesura en continu 

DBO5  C  P  P   

DQO  C  P  P   

MES  C  P  P   

E.coli  C  ‐‐  P   

Bacteriòfags  C  ‐‐  P   

Amoníac  C  P  P   

Nitrats  C  P  P   

Fòsfor total  C  P  P   

Sulfurs  C  P  P  En cas d’olors o mal funcionament 

Sulfats  C  P  P  En cas d’olors o mal funcionament 

pH  C  PP  P   

Temperatura  C  X  C  Temperatura mitja DP i TB 

Oxigen dissolt  C  X  C  Mesura en continu (tractament biològic). 

Conductivitat  C  ‐‐  C   

Prof. fang  ‐‐  X  ‐‐   

C: mostra composta; P: mostra puntual; PP: promig profunditat; X: mesura continua. 
Taula 18.1: Analítiques a realitzar 

 
3.5. Anàlisis i Presentació dels Resultats 
 
A mesura que passi el  temps  s’anirà generant una acumulació de  resultats experimentals. 
Serà  important  que  l’operari  analitzi  els  resultats  obtinguts  i  els  presenti  de manera  que 
siguin  fàcils  d’interpretar.  Es  realitzaran  mitges,  intervals  de  variació,  es  calcularà  la 
variància,  la mitjana,  la moda, es calcularà el rendiment,  i es realitzaran gràfics de barres o 
de  línies per a cada un dels paràmetres. Es recomana utilitzar distribucions de probabilitat 
(ajustant  a  una  distribució  log‐normal)  a  l’hora d’interpretar  la qualitat microbiològica de 
l’aigua efluent. Posteriorment, tota aquesta informació s’arxivarà de manera ordenada, clara 
i adequada. 
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4. VALORACIÓ DEL COST D’EXPLOTACIÓ DE LA EDAR EN UN ANY 
 
4.1. Introducció 
 
Per tal de determinar el preu anual de servei s’han analitzat separadament els costos fixes i 
els costos variables. 

1. Els  costos  fixes  són  aquells  que  no  depenen  del  volum  d’aigua  tractada  i  que  es 
generen  independentment  del  ritme  de  funcionament  de  la  planta  depuradora 
d’aigües residuals. 

2. Els  costos variables  són els generats per  la  contaminació aportada per  cada metre 
cúbic d’aigua tractada, així com aquells costos d’energia que suposa el flux hidràulic 
del mateix. 

 
4.2. Costos Fixes 
 
Els costo fixes estan formats per: 

1. Personal 
2. Manteniment, conservació i reparació d’avaries. 
3. Varis 

 
Personal 
 
La  planta  disposarà  de  dos  empleats  a  jornada  completa.  Aquests  empleats  tindran  una 
formació que asseguri el coneixement de tots els processos que intervenen en la depuració 
de les aigües. Hauran realitzat un curs en enginyeria sanitària i ambiental. 
 
El cost de l’operari de la planta s’ha estimat en 22.500 €/any + costos de la seguretat social 
(25%). El cost total del personal serà de 30.000 €/any. 
 
Conservació i manteniment 
 
Dintre d’aquest apartat s’ha tingut en compte l’actualització del cost d’execució material per 
cada una de les partides corresponents a l’obra civil i equips mecànics respectivament. 
 
La valoració es detalla en: 

1. Manteniment i conservació de l’obra civil 
2. Manteniment i conservació dels equips electromecànics 

 
Manteniment i conservació de l’obra civil 
 
A  la  EDAR  aquest  cost  comprèn  els  costos  derivats  dels  repassos  periòdics  de  paleta, 
conservació de la impermeabilització de la coberta dels edificis, repàs dels vials de l’estació i 
de canonades, reposició de vidres, manyeria, repintat d’estructures, jardineria, etc. 
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Segons  experiències  en  obres  similars,  el manteniment  de  l’obra  civil  es  xifra  en  un  cost 
anual  del  0,3%  sobre  el  valor  actualitzat  de  primera  instal∙lació,  el  que  en  el  aquest  cas 
representa: 
 

 
 
Conservació i manteniment dels equips electromecànics 
 
Respecte als equips mecànics, aquest cost s’avalua considerant el 0,6% anual del valor de la 
primera  instal∙lació.  En  aquesta partida  s’inclou  la  reparació de mecanismes,  reposició de 
petit material mecànic, engreixat, reparació i reposició de material elèctric, manteniment de 
les estacions transformadores, pintura i manteniment en general. 
 

 
 
Varis 
 
Dins d’aquest capítol s’inclouen els següents conceptes: 
Material fungible:                        600 Euros 
Despeses generals (neteja, insecticides, utensilis de treball, etc.):  1.500 Euros 
 
 

 
 
Resum costos d’explotació fixos 
 
Despeses fixes: 
Personal:          30.000  € 
Manteniment i conservació:      4.800 € 
Varis:            2.100 € 
 
 

 
 
 
4.3. Costos Variables 
 
Energia elèctrica 
 
EDAR 
El consum elèctric total anual es xifra en una màxim de 182.000 Kw∙h/any. La tarifa elèctrica 
està composta per dos termes: 1) terme de potència i 2) terme d’energia. Es considera tarifa 

Cost total despeses varis:  2.100 Euros/any 

Cost de manteniment i conservació de l’obra civil: 2.400 Euros/any 

Cost de manteniment i conservació dels equips electromecànics: 4.800 Euros/any 

Cost total despeses fixes: 36.900 €/any
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en  alta  tensió  2.1  per  ser  la millor  per  aquesta  planta.  La  potència  a  contractar  serà  la 
simultània màxima de la nostra demanda elèctrica, és a dir, 49 Kw. 
 

- El terme de potència és de:      4,87 €/Kw‐mes 
- El terme d’energia és de:       0,057 €/Kw‐mes 
- Terme potència          49x12x4,78=2.811 € 
- Terme energia          182.000x0,057=10.374 € 

 

 
 
Evacuació de residus sòlids i fangs 
 
El volum de  fangs  i d’altres  residus  sòlids que es produeixen en cada una de  les  fases del 
procés de depuració cal que es portin a un abocador controlat. 
 
Els  fangs es transportaran a un abocador per a  la seva disposició final. El cost d’evacuació, 
incloent‐hi càrrega, transport i cànon d’abocament, l’estimem en 101,3 €/m3. 
 
 
El  volum de  fangs purgats diàriament  s’estima en 3,8 m3, que  contenen 34kg de matèria 
sòlida.  Amb  un  fang  deshidratat  que  conté  el  25%  de matèria  sòlida  i  considerant  una 
densitat relativa dels sòlids de 2, el volum diari a evacuar és de 68 litres. 
 
A l’any s’han d’evacuar 24,82 m3 de fang deshidratat. 
 

 
 
Resum costos d’explotació variables 
 
Despeses variables 
Energia elèctrica      13.185 €/any 
Evacuació de fangs      2.514 €/any 
 

 
 

4.4. Resum Costos d’Explotació 
 
A.‐ Despeses Fixes 

A.1.‐ Personal           30.000 €/any 
A.2.‐ Manteniment i conservació        4.800 €/any 
A.3.‐ Varis              2.100 €/any 
COST TOTAL DESPESES FIXES      36.900 €/any 

Cost total energia elèctrica EDAR: 13.185 €/any 

Els cost anual d’evacuació de fangs serà de 2.514 €/any 

El cost anual de les despeses variables : 15.699 €/any 
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B.‐ Despeses Variables 

B.1.‐ Energia elèctrica       13.185 €/any 
B.2.‐ Evacuació de fangs          2.514 €/any 
COST TOTAL DESPESES VARIABLES  15.699 €/any 

 
 

COST TOTAL EXPLOTACIÓ   52.600  €/any 
 
El volum anual tractat per l’EDAR serà 65.696,35 m3/any. Això suposa un cost de tractament 
unitari volumètric de 0,53 €/m3. 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

D060P021     m3  Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler cal-
cari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l

A0150000     1,074 h   Manobre especialista                                           20,15 21,64

B0111000     0,180 m3  Aigua                                                           1,10 0,20

B0311010     0,650 t   Sorra pedra calc.p/forms.                                     16,99 11,04

B0331Q10     1,550 t   Grav a pedra calc.20mm,p/forms.                          15,42 23,90

B0512401     0,200 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 19,67

C1705600     0,586 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,07

A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               21,60 0,32

Suma la partida ......................................................... 77,84

Costos indirectes........................... 4,00% 3,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,95

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

D0701641     m3  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000     0,976 h   Manobre especialista                                           20,15 19,67

B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22

B0312020     1,630 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 31,13

B0512401     0,250 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 24,59

C1705600     0,683 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,25

A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,30

Suma la partida ......................................................... 77,16

Costos indirectes........................... 4,00% 3,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,25

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

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

A0150000     0,976 h   Manobre especialista                                           20,15 19,67

B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22

B0312020     1,520 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 29,03

B0512401     0,380 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 37,38

C1705600     0,683 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,25

A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,30

Suma la partida ......................................................... 87,85

Costos indirectes........................... 4,00% 3,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,36

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

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, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l

A0150000     1,025 h   Manobre especialista                                           20,15 20,65

B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22

B0312020     1,530 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 29,22

B0512401     0,200 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 19,67

B0532310     400,000 kg  Calç aèria CL 90                                                0,11 44,00

C1705600     0,708 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,30

A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,31

Suma la partida ......................................................... 115,37

Costos indirectes........................... 4,00% 4,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,98

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

D070A8B1     m3  Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l

A0150000     1,025 h   Manobre especialista                                           20,15 20,65

B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22

B0312020     1,380 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 26,36

B0512401     0,380 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 37,38

B0532310     190,000 kg  Calç aèria CL 90                                                0,11 20,90

C1705600     0,708 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,30

A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,31

Suma la partida ......................................................... 107,12

Costos indirectes........................... 4,00% 4,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,40

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

D0B2A100     kg  Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

A0124000     0,005 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,24 0,12

A0134000     0,005 h   Ajudant ferrallista                                             20,64 0,10

B0A14200     0,010 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        x  1,02 1,07 0,01

B0B2A000     1,000 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                    x  1,05 0,70 0,74

A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,00

Suma la partida ......................................................... 0,97

Costos indirectes........................... 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,01

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb UN CÈNTIMS
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DR62001      u   Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i fo-
restal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'o-
bra.

A0112000     0,001 h   Cap colla                                                       26,06 0,03

C1502U20     0,020 h   Camió cisterna de 10000 l                                    53,31 1,07

C15018U0     0,016 h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                        45,49 0,73

B0111000     0,024 m3  Aigua                                                           1,10 0,03

A012P000     0,003 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 0,08

A0160000     0,083 h   Peó                                                             21,59 1,79

Suma la partida ......................................................... 3,73

Costos indirectes........................... 4,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,88

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

DR62002      u   Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars ne-
cessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

A0112000     0,002 h   Cap colla                                                       26,06 0,05

A012P000     0,075 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 1,89

A0160000     0,150 h   Peó                                                             21,59 3,24

B0111000     0,024 m3  Aigua                                                           1,10 0,03

C15018U0     0,008 h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                        45,49 0,36

C1502U20     0,005 h   Camió cisterna de 10000 l                                    53,31 0,27

Suma la partida ......................................................... 5,84

Costos indirectes........................... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,07

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de
ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

A0122000     0,480 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 11,16

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         19,32 5,80

B0E244L1     12,500 u   Bloc morter ciment foradat llis
40x 20x 20cm,p/rev est.            

x  1,05 1,22 16,01

D0701821     0,016 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra
pedra granit.

x  1,05 87,85 1,48

A%AUX00100300 1,500 %   Medios aux iliares                                               17,00 0,26

Suma la partida ......................................................... 34,71

Costos indirectes........................... 4,00% 1,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,10

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS
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E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de
color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l

A0122000     0,300 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 6,97

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         19,32 2,90

B0FG3JA3     26,000 u   Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x 14x 1cm,v ermell x  1,02 0,13 3,45

D070A4D1     0,013 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped

x  1,05 115,37 1,57

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               9,90 0,15

Suma la partida ......................................................... 15,04

Costos indirectes........................... 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,64

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 5,81

A0140000     0,125 h   Manobre                                                         19,32 2,42

B0FGMQ10     6,096 u   Tov a el.manual 40x 40cm                                    x  1,02 3,06 19,03

D070A4D1     0,024 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped

x  1,05 115,37 2,91

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               8,20 0,12

Suma la partida ......................................................... 30,29

Costos indirectes........................... 4,00% 1,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,50

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses,
per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

A012M000     0,600 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 12,11

A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                17,35 2,60

B7J50010     0,120 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.              14,48 1,74

B7J50090     0,360 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                     13,86 4,99

BAF2857D     2,160 m2  Finestra alumini anoditzat,2corred.,
2-2,49m2,perf.preu alt,clas

154,92 334,63

A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,22

Suma la partida ......................................................... 356,29

Costos indirectes........................... 4,00% 14,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 370,54

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu
superior

A012A000     1,300 h   Oficial 1a fuster                                               21,36 27,77

A013M000     0,260 h   Ajudant muntador                                                17,35 4,51

BAFA5ZRU     1,000 u   Porta alumini anoditzat,1bat.+2fix .,330x 250cm,perf.
preu sup.   

530,50 530,50

A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               32,30 0,48

Suma la partida ......................................................... 563,26

Costos indirectes........................... 4,00% 22,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 585,79

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm d'alçària i de
4,5 a 5 kg per m2

A0127000     0,200 h   Oficial 1a col.locador                                          21,00 4,20

A0137000     0,050 h   Ajudant col.locador                                             18,65 0,93

BAVBEK45     1,000 m2  Persi.enr.PVC.,lamel.,g=14-14,5mm,
h=40-45mm,4,5-5kg/m2         

21,10 21,10

A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,08

Suma la partida ......................................................... 26,31

Costos indirectes........................... 4,00% 1,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,36

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EJ13B31P     u   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre un peu

A012J000     0,500 h   Oficial 1a lampista                                             21,70 10,85

A013J000     0,125 h   Ajudant lampista                                                18,62 2,33

B7J50010     0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.              14,48 0,36

BJ13B31P     1,000 u   Lav abo porcel.,senz.,ampl.>60cm,c.blanc,preu
alt,peu            

87,93 87,93

A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,20

Suma la partida ......................................................... 101,67

Costos indirectes........................... 4,00% 4,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,74

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
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EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de co-
lor blanc i <=50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals

A0122000     0,700 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 16,27

A012J000     0,450 h   Oficial 1a lampista                                             21,70 9,77

A013J000     0,112 h   Ajudant lampista                                                18,62 2,09

A0140000     0,350 h   Manobre                                                         19,32 6,76

B7J50010     0,035 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.              14,48 0,51

BJ18DA12     1,000 u   Aigüera gres brill.,pica i
escorr.,llarg.=70-80cm,c.blanc,ampl.<

72,97 72,97

BJ1ZQ000     2,000 u   Suport mural sanit.                                             17,75 35,50

D0701641     0,001 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra
pedra granit.

x  1,05 77,16 0,08

A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               34,90 0,52

Suma la partida ......................................................... 144,47

Costos indirectes........................... 4,00% 5,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 150,25

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

EJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col.locat amb suports
murals

A0122000     8,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 185,92

A0140000     8,000 h   Manobre                                                         19,32 154,56

B44Z502A     25,000 kg  Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam.
L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb

1,00 25,00

BJ7127D0     1,000 u   Dipòsit prism.amb tapa,polièst.reforç.,1000l             658,00 658,00

D0701641     0,200 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra
pedra granit.

x  1,05 77,16 16,20

A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               340,50 5,11

Suma la partida ......................................................... 1.044,79

Costos indirectes........................... 4,00% 41,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.086,58

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         19,32 0,19

C1315020     0,025 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 1,53

C1311220     0,050 h   Pala carregadora,mitjana,s/erugues                       78,54 3,93

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,20 0,00

Suma la partida ......................................................... 5,65

Costos indirectes........................... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,88

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         19,32 0,19

C1315B20     0,189 h   Retroex cav adora mitjana                                     64,83 12,25

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,20 0,00

Suma la partida ......................................................... 12,44

Costos indirectes........................... 4,00% 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,94

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària mà-
xima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000     0,250 h   Manobre                                                         19,32 4,83

B0652050     1,000 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment            x  1,10 67,90 74,69

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               4,80 0,07

Suma la partida ......................................................... 79,59

Costos indirectes........................... 4,00% 3,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,77

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

F31B3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

A0124000     0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,24 0,14

A0134000     0,008 h   Ajudant ferrallista                                             20,64 0,17

B0A14200     0,005 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        x  1,02 1,07 0,01

D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                    0,97 0,97

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,30 0,00

Suma la partida ......................................................... 1,29

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

F3J22610     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col�locats amb pala carregadora

A0121000     0,122 h   Oficial 1a                                                      23,24 2,84

B0442600     1,400 t   Bloc pedr.escull.pedra calc.100-400 kg                  13,20 18,48

C1311230     0,117 h   Pala carregadora,gran,s/erugues                           175,12 20,49

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,80 0,04

Suma la partida ......................................................... 41,85

Costos indirectes........................... 4,00% 1,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,52

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de
torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passa-
dor, pany i pom

A0122000     1,953 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 45,39

A0140000     0,976 h   Manobre                                                         19,32 18,86

B6A1CLA1     1,000 u   Porta 2full.b=4,h=2m,acer
galv .,bastid.80x 50mm+malla 50/16 D    

635,00 635,00

D0701821     0,115 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra
pedra granit.

x  1,05 87,85 10,61

A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               64,30 0,96

Suma la partida ......................................................... 710,82

Costos indirectes........................... 4,00% 28,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 739,25

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat i plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de tub galvanitzat i
pintat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

A012M000     0,098 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 1,98

A012N000     0,098 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 2,28

A013M000     0,098 h   Ajudant muntador                                                17,35 1,70

B0A218ST     2,000 m2  Tela metàl.simp.tors.filf.galv .+plastif.50mm pas
D=2,2/3mm      

x  1,01 2,36 4,77

B6AZ1234     0,340 u   Pal acer galv .+pint.D=48mm h=2,4m                      32,65 11,10

D060P021     0,014 m3  Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc.
CEM II/B-L 32,

x  1,10 77,84 1,20

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               6,00 0,09

Suma la partida ......................................................... 23,12

Costos indirectes........................... 4,00% 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,04

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000     0,049 h   Manobre                                                         19,32 0,95

B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,10 0,06

B0372000     1,000 m3  Tot-u art.                                                      x  1,15 20,50 23,58

C1331100     0,034 h   Motoaniv elladora petita                                         60,01 2,04

C13350C0     0,039 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 2,70

C1502E00     0,024 h   Camió cisterna 8m3                                            43,22 1,04

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               1,00 0,02

Suma la partida ......................................................... 30,39

Costos indirectes........................... 4,00% 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,61

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

F9H12114     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

A012N000     0,019 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 0,44

A0140000     0,086 h   Manobre                                                         19,32 1,66

B9H12110     1,000 t   Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat
granític,betum asf.      

43,86 43,86

C13350C0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 0,83

C1709B00     0,010 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                    46,47 0,46

C170D0A0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                  51,74 0,62

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,10 0,03

Suma la partida ......................................................... 47,90

Costos indirectes........................... 4,00% 1,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,82

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granu-
lat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

A012N000     0,019 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 0,44

A0140000     0,086 h   Manobre                                                         19,32 1,66

B9H18110     1,000 t   Mescla bitum.cont.calent S-20,granulat
granític,betum asf.      

42,94 42,94

C13350C0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 0,83

C1709B00     0,010 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                    46,47 0,46

C170D0A0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                  51,74 0,62

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,10 0,03

Suma la partida ......................................................... 46,98

Costos indirectes........................... 4,00% 1,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,86

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

F9J12X50     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

A0150000     0,004 h   Manobre especialista                                           20,15 0,08

B0552B00     1,500 kg  Emul.bitum.catiònica ECI                                      0,40 0,60

C1702D00     0,004 h   Camió cisterna p/reg asf.                                     24,31 0,10

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,10 0,00

Suma la partida ......................................................... 0,78

Costos indirectes........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,81

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

F9J13Q40     m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

A0150000     0,003 h   Manobre especialista                                           20,15 0,06

B0552410     1,000 kg  Emul.bitum.catiònica ECR-0                                 0,22 0,22

C1702D00     0,003 h   Camió cisterna p/reg asf.                                     24,31 0,07

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,10 0,00

Suma la partida ......................................................... 0,35

Costos indirectes........................... 4,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,36

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de mate-
rials granítics i emulsió bituminosa ECR-2

A012N000     0,030 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 0,70

A0140000     0,060 h   Manobre                                                         19,32 1,16

B03HA000     0,036 t   Granulats granít.p/trac.superf.pav im.bitum.              20,19 0,73

B0552430     1,764 kg  Emul.bitum.catiònica ECR-2                                 0,30 0,53

C133A030     0,008 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 0,09

C1702D00     0,008 h   Camió cisterna p/reg asf.                                     24,31 0,19

C1709G00     0,008 h   Estenedora granulat                                             36,83 0,29

C170D0A0     0,008 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                  51,74 0,41

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               1,90 0,03

Suma la partida ......................................................... 4,13

Costos indirectes........................... 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,30

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m

A012N000     0,469 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 10,90

A0140000     0,469 h   Manobre                                                         19,32 9,06

B0641080     0,570 m3  Formigó HM-20/P/20/IIa,>=200kg/m3 ciment           x  1,05 61,02 36,52

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               20,00 0,30

Suma la partida ......................................................... 56,78

Costos indirectes........................... 4,00% 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,05

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS

FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m
per a tub de diàmetre 60 cm

A012N000     0,410 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 9,53

A0140000     0,410 h   Manobre                                                         19,32 7,92

B0641080     0,513 m3  Formigó HM-20/P/20/IIa,>=200kg/m3 ciment           x  1,05 61,02 32,87

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               17,50 0,26

Suma la partida ......................................................... 50,58

Costos indirectes........................... 4,00% 2,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,60

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

FDB374C0     u   Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

A012N000     1,621 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 37,67

A0140000     1,621 h   Manobre                                                         19,32 31,32

B0641080     0,364 m3  Formigó HM-20/P/20/IIa,>=200kg/m3 ciment           x  1,05 61,02 23,32

B9B11100     117,000 u   Llambordí granític 18x 9x 12cm                              0,62 72,54

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               69,00 1,04

Suma la partida ......................................................... 165,89

Costos indirectes........................... 4,00% 6,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,53

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col�lo-
cades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000     0,439 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 10,20

A0140000     0,439 h   Manobre                                                         19,32 8,48

BDD1A090     1,000 m   Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.                      x  1,05 65,05 68,30

C1315010     0,156 h   Retroex cav adora petita                                        42,78 6,67

D070A8B1     0,007 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped

x  1,05 107,12 0,79

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               18,70 0,28

Suma la partida ......................................................... 94,72

Costos indirectes........................... 4,00% 3,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,51

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000     5,449 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 126,63

A0140000     5,449 h   Manobre                                                         19,32 105,27

B0111000     0,006 m3  Aigua                                                           1,10 0,01

B0512401     0,016 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      x  1,02 98,36 1,61

B0F1DHA1     141,200 u   Maó calat,24x 11,5x 10cm,p/rev estir                       x  1,02 0,17 24,48

D070A8B1     0,142 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped

x  1,05 107,12 15,97

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               231,90 3,48

Suma la partida ......................................................... 277,45

Costos indirectes........................... 4,00% 11,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 288,55

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

FDDZ51D9     u   Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col�lo-
cat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000     0,293 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 6,81

A0140000     0,293 h   Manobre                                                         19,32 5,66

BDDZ51D0     1,000 u   Graó p/pou reg.ferro colat
nod.,200x 200x 200mm,1,7kg             

2,22 2,22

D070A8B1     0,009 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped

x  1,05 107,12 1,01

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               12,50 0,19

Suma la partida ......................................................... 15,89

Costos indirectes........................... 4,00% 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,53

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb morter

A012N000     0,400 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 9,30

A0140000     0,400 h   Manobre                                                         19,32 7,73

B0704200     0,034 t   Morter M-4a (4 N/mm2) granel                              27,66 0,94

BDDZ6DD0     1,000 u   Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abatib+tanca,pas D=6

106,56 106,56

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               17,00 0,26

Suma la partida ......................................................... 124,79

Costos indirectes........................... 4,00% 4,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 129,78

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

FGG13240     m   Subministrament i col�locació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, tetrapo-
lar de secció 3 x 240 mm2 + 150 mm2, col�locat en tub.

A012H000     0,391 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 7,67

A013H000     0,391 h   Ajudament electricista                                          16,95 6,63

BGG13240     1,020 m   Conductor alumini tetrapolar secció 3x 240mm2       52,91 53,97

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               14,30 0,21

Suma la partida ......................................................... 68,48

Costos indirectes........................... 4,00% 2,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,22

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a
39,7 kW i equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al
25 %

A0112000     0,004 h   Cap colla                                                       26,06 0,10

A012P000     0,010 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 0,25

CR241213     0,015 h   Tractor s/pneumàtics
25,7-39,7kW+eq.llaurada,ampl.=1,8-2,39m    

36,46 0,55

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,40 0,01

Suma la partida ......................................................... 0,91

Costos indirectes........................... 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,95

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb pa de terra
protegit amb malla metàl.lica i guix

BR43T8Q0     1,000 u   Cupressus macrocarpa,h=3-4m,pa terra+malla+guix 203,86 203,86

Suma la partida ......................................................... 203,86

Costos indirectes........................... 4,00% 8,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 212,01

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOTZE EUROS amb UN CÈNTIMS

FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

A012P000     0,120 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 3,03

A016P000     0,400 h   Peó jardiner                                                    17,98 7,19

C1503000     0,200 h   Camió grua                                                      46,50 9,30

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               10,20 0,15

Suma la partida ......................................................... 19,67

Costos indirectes........................... 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,46

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

FRF1114A     u   Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per escossell

A016P000     0,008 h   Peó jardiner                                                    17,98 0,14

B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,10 0,06

C1502E00     0,008 h   Camió cisterna 8m3                                            43,22 0,35

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,10 0,00

Suma la partida ......................................................... 0,55

Costos indirectes........................... 4,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,57

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

G2211101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         19,32 0,19

C1311220     0,042 h   Pala carregadora,mitjana,s/erugues                       78,54 3,30

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,20 0,00

Suma la partida ......................................................... 3,49

Costos indirectes........................... 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,63

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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G2221P21     m3  Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del mate-
rial excavat.

A0140000     0,020 h   Manobre                                                         19,32 0,39

C1315020     0,098 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 5,99

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,40 0,01

Suma la partida ......................................................... 6,39

Costos indirectes........................... 4,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,65

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

G2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

A0140000     0,021 h   Manobre                                                         19,32 0,41

C1315220     0,012 h   Retroex cav adora mitjana,erugues                         102,66 1,23

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,40 0,01

Suma la partida ......................................................... 1,65

Costos indirectes........................... 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,72

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta-
ció del 95 % PM

A0140000     0,117 h   Manobre                                                         19,32 2,26

C133A0J0     0,195 h   Picó v ibrant,plac.30x 33cm                                   9,09 1,77

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   2,30 0,03

Suma la partida ......................................................... 4,06

Costos indirectes........................... 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,22

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

G2243011     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

C1331100     0,016 h   Motoaniv elladora petita                                         60,01 0,96

C13350C0     0,020 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 1,39

Suma la partida ......................................................... 2,35

Costos indirectes........................... 4,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,44

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb com-
pactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,10 0,06

C1311120     0,014 h   Pala carregadora,mitjana,s/pneumàtics                   56,08 0,79

C1331200     0,007 h   Motoaniv elladora mitjana                                      66,34 0,46

C13350C0     0,014 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 0,97

C1502D00     0,007 h   Camió cisterna 6m3                                            41,98 0,29

Suma la partida ......................................................... 2,57

Costos indirectes........................... 4,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,67

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM

C1315020     0,078 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 4,77

C133A030     0,254 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 2,93

Suma la partida ......................................................... 7,70

Costos indirectes........................... 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,01

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS

G22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.

A0150000     0,039 h   Manobre especialista                                           20,15 0,79

C1315020     0,020 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 1,22

C133A030     0,039 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 0,45

B0312555     1,800 t   Sorra de pedra calcària                                        8,08 14,54

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,80 0,01

Suma la partida ......................................................... 17,01

Costos indirectes........................... 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,69

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans me-
cànics

C13112A0     0,045 h   Pala carregadora s/,erugues 212kW,+escarificadora 64,16 2,89

C1335080     0,040 h   Corró v ibratori autopropulsat,8-10t                          47,41 1,90

Suma la partida ......................................................... 4,79

Costos indirectes........................... 4,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,98

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

G22D3011     m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

C1311120     0,008 h   Pala carregadora,mitjana,s/pneumàtics                   56,08 0,45

Suma la partida ......................................................... 0,45

Costos indirectes........................... 4,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,47

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

C1311120     0,036 h   Pala carregadora,mitjana,s/pneumàtics                   56,08 2,02

C1507M00     0,032 h   Dúmper ex trav ial,32t                                           90,63 2,90

Suma la partida ......................................................... 4,92

Costos indirectes........................... 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,12

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport
de 12 T, inclòs taxes d'abocador.

C1501800     0,049 h   Camió per a transport de 12 T                               33,78 1,66

B2RA1200     0,976 m3  Disposició controlada de terres                              1,82 1,78

Suma la partida ......................................................... 3,44

Costos indirectes........................... 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,58

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000     0,234 h   Manobre                                                         19,32 4,52

B0652050     1,000 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment            x  1,03 67,90 69,60

C1701100     0,078 h   Camió bomba formigonar                                     157,10 12,25

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   4,50 0,07

Suma la partida ......................................................... 86,44

Costos indirectes........................... 4,00% 3,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,90

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

G3J22810     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col�locats amb pala carregado-
ra

A0121000     0,125 h   Oficial 1a                                                      23,24 2,91

B0442800     1,400 t   Bloc pedr.escull.pedra calc.800-1200 kg                 25,00 35,00

C1311230     0,125 h   Pala carregadora,gran,s/erugues                           175,12 21,89

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   2,90 0,04

Suma la partida ......................................................... 59,84

Costos indirectes........................... 4,00% 2,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,23

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàs-
tica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

A0121000     0,073 h   Oficial 1a                                                      23,24 1,70

A0140000     0,146 h   Manobre                                                         19,32 2,82

B0641090     0,100 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment              x  1,05 59,47 6,24

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   4,50 0,07

Suma la partida ......................................................... 10,83

Costos indirectes........................... 4,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,26

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

A0140000     1,416 h   Manobre                                                         19,32 27,36

B0652080     1,000 m3  Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment            x  1,02 65,92 67,24

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               27,40 0,41

Suma la partida ......................................................... 95,01

Costos indirectes........................... 4,00% 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,81

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

A0140000     1,416 h   Manobre                                                         19,32 27,36

B0652080     1,000 m3  Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment            x  1,02 65,92 67,24

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               27,40 0,41

Suma la partida ......................................................... 95,01

Costos indirectes........................... 4,00% 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,81

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16
mm per a l'armadura de lloses

A0124000     0,012 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,24 0,28

A0134000     0,010 h   Ajudant ferrallista                                             20,64 0,21

B0A14200     0,012 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        1,07 0,01

B0B2A000     1,000 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                    x  1,05 0,70 0,74

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,50 0,01

Suma la partida ......................................................... 1,25

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,30

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a màxim 16
mm, per a l'armadura d'estreps

A0124000     0,010 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,24 0,23

A0134000     0,012 h   Ajudant ferrallista                                             20,64 0,25

B0A14200     0,012 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        1,07 0,01

B0B2A000     1,000 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                    x  1,05 0,70 0,74

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,50 0,01

Suma la partida ......................................................... 1,24

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,29

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

A0123000     0,527 h   Oficial 1a encofrador                                           23,24 12,25

A0133000     0,527 h   Ajudant encofrador                                              20,64 10,88

B0A31000     0,053 kg  Clau acer                                                       x  1,90 1,27 0,13

B0D21030     0,900 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                       x  1,10 0,47 0,47

B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  x  1,90 242,58 0,46

B0D625A0     0,015 cu  Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos                x  1,01 9,05 0,14

B0D71120     1,000 m2  Tauler pi,g=22mm,5usos                                      x  1,10 2,75 3,03

B0DZA000     0,040 l   Desencofrant                                                    2,23 0,09

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               23,10 0,35

Suma la partida ......................................................... 27,80

Costos indirectes........................... 4,00% 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,91

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur
d'estrep de h<=5 m

A0123000     0,586 h   Oficial 1a encofrador                                           23,24 13,62

A0133000     0,586 h   Ajudant encofrador                                              20,64 12,10

B0A31000     0,026 kg  Clau acer                                                       x  1,90 1,27 0,06

B0D21030     1,100 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                       x  1,10 0,47 0,57

B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  x  1,90 242,58 0,46

B0D625A0     0,004 cu  Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos                x  1,01 9,05 0,04

B0D629A0     0,002 cu  Puntal metàl.lictelescòpic h=5m,150usos                x  1,01 21,74 0,04

B0D81680     0,954 m2  Plafó metàl.lic50x 250cm,50usos                           x  1,10 1,22 1,28

B0DZA000     0,080 l   Desencofrant                                                    2,23 0,18

B0DZP600     1,000 u   Part propor.elem.aux .plafó met.50x 250cm              0,50 0,50

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               25,70 0,39

Suma la partida ......................................................... 29,24

Costos indirectes........................... 4,00% 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,41

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

A0140000     0,041 h   Manobre                                                         19,32 0,79

B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,10 0,06

B0372000     1,000 m3  Tot-u art.                                                      x  1,20 20,50 24,60

C1331200     0,017 h   Motoaniv elladora mitjana                                      66,34 1,13

C13350A0     0,022 h   Corró v ibratori autopropulsat,10-12t                        61,89 1,36

C1502E00     0,005 h   Camió cisterna 8m3                                            43,22 0,22

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,80 0,01

Suma la partida ......................................................... 28,17

Costos indirectes........................... 4,00% 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,30

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat re-
glejat

A012N000     0,237 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 5,51

A0140000     0,618 h   Manobre                                                         19,32 11,94

A0150000     0,190 h   Manobre especialista                                           20,15 3,83

B0641080     1,000 m3  Formigó HM-20/P/20/IIa,>=200kg/m3 ciment           x  1,10 61,02 67,12

C1505120     0,190 h   Dúmper 1,5t,hidràulic                                           25,57 4,86

C2005000     0,060 h   Regle v ibratori                                                 5,01 0,30

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   21,30 0,32

Suma la partida ......................................................... 93,88

Costos indirectes........................... 4,00% 3,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,64

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de ma-
ceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland

A012N000     0,651 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 15,13

A0140000     0,518 h   Manobre                                                         19,32 10,01

B0111000     0,001 m3  Aigua                                                           1,10 0,00

B0512401     0,004 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      x  1,02 98,36 0,40

B9E13200     1,050 m2  Panot gris 20x 20x 4cm,cl.1a,preu alt                      x  1,02 5,24 5,61

D070A8B1     0,035 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped

x  1,05 107,12 3,94

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   25,10 0,38

Suma la partida ......................................................... 35,47

Costos indirectes........................... 4,00% 1,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,89

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

A012N000     0,150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 3,49

A0140000     0,450 h   Manobre                                                         19,32 8,69

B0641650     1,000 m3  Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment          x  1,05 68,92 72,37

C2005000     0,133 h   Regle v ibratori                                                 5,01 0,67

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   12,20 0,18

Suma la partida ......................................................... 85,40

Costos indirectes........................... 4,00% 3,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,82

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de mate-
rials granítics i betum asfàltic fluidificat FR-150

A012N000     0,010 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 0,23

A0140000     0,040 h   Manobre                                                         19,32 0,77

B03HA000     0,024 t   Granulats granít.p/trac.superf.pav im.bitum.              20,19 0,48

B055KLK0     1,250 kg  Betum fluidificat FR-150                                        0,32 0,40

C133A030     0,005 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 0,06

C1702D00     0,005 h   Camió cisterna p/reg asf.                                     24,31 0,12

C1709G00     0,005 h   Estenedora granulat                                             36,83 0,18

C170D0A0     0,005 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                  51,74 0,26

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   1,00 0,02

Suma la partida ......................................................... 2,52

Costos indirectes........................... 4,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,62

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada.

A0121000     0,006 h   Oficial 1a                                                      23,24 0,14

A0140000     0,003 h   Manobre                                                         19,32 0,06

B8ZB1000     0,050 kg  Pintura reflectora per seny alització                         6,79 0,34

BBM1M000     0,025 kg  Microesferes de v idre                                          3,94 0,10

C1B02A00     0,003 h   Màquina per a pintar bandes de v ial autopropulsada 30,86 0,09

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,20 0,00

Suma la partida ......................................................... 0,73

Costos indirectes........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,76

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a se-
nyals de trànsit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.

A0140000     0,800 h   Manobre                                                         19,32 15,46

BBM13702     1,000 u   Placa octogonal, de D90cm amb làmina reflectora de
niv ell 1     

151,70 151,70

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               15,50 0,23

Suma la partida ......................................................... 167,39

Costos indirectes........................... 4,00% 6,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 174,09

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat. Tot
inclòs i acabat.

A0122000     0,050 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 1,16

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,32 1,93

BBMZ1C20     1,000 m   Suport,tub acer galv .100x 50x 3mm,p/seny al.v ert.    19,80 19,80

D060M022     0,030 m3  Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtl.escòr. CEM
II/B-S/32,5+p    

49,86 1,50

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               3,10 0,05

Suma la partida ......................................................... 24,44

Costos indirectes........................... 4,00% 0,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,42

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

GF1DN315     m   Col�lector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, interior llis,
de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², segons ISO 9969, in-
clòs p.p. de maniguet de connexió de politilé i junta d'estanquitat d'EPDM, col�locat al fons de
la rasa

A012M000     0,107 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 2,16

A013M000     0,107 h   Ajudant muntador                                                17,35 1,86

COL315PE     1,000 m   Col�lector PEAD DN 315 mm doble paret                18,89 18,89

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               4,00 0,06

Suma la partida ......................................................... 22,97

Costos indirectes........................... 4,00% 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,89

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió no-
minal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 20,19

A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                17,35 17,35

BFB1L320     1,000 m   Tub HDPE,DN=200mm,PN=6bar,soldat                  x  1,02 12,76 13,02

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   37,50 0,56

Suma la partida ......................................................... 51,12

Costos indirectes........................... 4,00% 2,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,16

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS

GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N, col�locat
al fons de la rasa. Totalment acabat.

A012H000     0,010 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 0,20

A013H000     0,010 h   Ajudament electricista                                          16,95 0,17

BG22PE90     1,000 m   Tub PEAD corrugat, doble paret, DN 90 mm            1,96 1,96

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,40 0,01

Suma la partida ......................................................... 2,34

Costos indirectes........................... 4,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,43

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

GG2PE160     m   Subministrament i col�locació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble paret, se-
gons norma EN 50086-2-4 N, col�locat al fons de la rasa. Tot inclòs, completament acabat.

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 0,39

A013H000     0,020 h   Ajudament electricista                                          16,95 0,34

BG210160     1,000 m   Tub PEAD corrugat DN160mm doble paret              4,52 4,52

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,70 0,01

Suma la partida ......................................................... 5,26

Costos indirectes........................... 4,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,47

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat
en tub. Tot inclòs, acabat i provat.

A012H000     0,098 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 1,92

A013H000     0,098 h   Ajudament electricista                                          16,95 1,66

BG31B650     1,000 m   Conductor coure UNE RV 0,6/1 KV,4x 6mm2          3,24 3,24

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               3,60 0,05

Suma la partida ......................................................... 6,87

Costos indirectes........................... 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,14

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra.

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 0,39

A013H000     0,020 h   Ajudament electricista                                          16,95 0,34

BG380C00     1,000 m   Conductor coure nu, unipolar, secció 1x 35mm2      3,24 3,24

BGW38000     1,000 u   Part proporcional d'accessoris per a conductors
coure nu.       

0,31 0,31

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,70 0,01

Suma la partida ......................................................... 4,29

Costos indirectes........................... 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,46

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

A012H000     0,244 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 4,79

A013H000     0,244 h   Ajudament electricista                                          16,95 4,14

BGD14420     1,000 u   Piqueta connex ió a terra d'acer                             21,78 21,78

BGYD1000     1,000 u   Part proporcional d'elements especials per a
piquetes           

3,73 3,73

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               8,90 0,13

Suma la partida ......................................................... 34,57

Costos indirectes........................... 4,00% 1,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,95

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

GGF24F42     u   Subministrament i col�locació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç en punta,
muntat amb dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior existent. Tot inclòs, com-
pletament acabat.

A012H000     1,953 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 38,32

A013H000     1,953 h   Ajudament electricista                                          16,95 33,10

BGF24F42     1,000 u   Pal de formigó armat de 9m d'alçària de 0,63 T
d'esforç en punta

318,32 318,32

C1503000     1,464 h   Camió grua                                                      46,50 68,08

C1504R00     1,953 h   Camió cistella de 10 m a'alçada                            35,09 68,53

D060Q021     1,200 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM
II/B-S/32,5+p    

67,43 80,92

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               71,40 1,07

Suma la partida ......................................................... 608,34

Costos indirectes........................... 4,00% 24,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 632,67

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta, col.locada so-
bre dau de formigó.Tot inclòs i acabat.

A012H000     0,391 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 7,67

A013H000     0,391 h   Ajudament electricista                                          16,95 6,63

BHM1CL05     1,000 u   Columna acer galv anitzat de 5m d'alçada               339,35 339,35

BHWM1000     1,000 u   Part proporcional accessoris columna                    8,74 8,74

C1503000     0,391 h   Camió grua                                                      46,50 18,18

C1504R00     0,391 h   Camió cistella de 10 m a'alçada                            35,09 13,72

D060Q021     0,250 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM
II/B-S/32,5+p    

67,43 16,86

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               14,30 0,21

Suma la partida ......................................................... 411,36

Costos indirectes........................... 4,00% 16,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 427,81

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

GHNSM125     u   Subministrament i col�locació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa Carandini
o similar, de 250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini anodizada, semiesfera
inferior de policarbonat prismàtic, porta globus de fundició injectada d'alumini de color gris
clar i reflector interior simètric de xapa d'alumini. Tot inclòs, acabat i en funcionament.

A012H000     0,244 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 4,79

A013H000     0,244 h   Ajudament electricista                                          16,95 4,14

BHNSM125     1,000 u   Llumenera de bola, de 250 W de Vm                      335,05 335,05

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               8,90 0,13

Suma la partida ......................................................... 344,11

Costos indirectes........................... 4,00% 13,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 357,87

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàl�lica per protecció i comandament automàtic de les bombes.
Arrencada directe a 400 V. Inclou conduccions i zocal per armari. Totalment col�locat.

A013M000     5,869 h   Ajudant muntador                                                17,35 101,83

BIES0015     1,000 U   Quadre elèctric amb caix a metàl�lica per protecció i
comandament

1.147,98 1.147,98

A012M000     5,869 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 118,50

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              220,30 3,30

Suma la partida ......................................................... 1.371,61

Costos indirectes........................... 4,00% 54,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.426,47

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

A012M000     4,000 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 80,76

A013M000     4,000 h   Ajudant muntador                                                17,35 69,40

BNH28220     1,000 u   Bomba centríf.monobloc <=8m3/h 1bar                   345,38 345,38

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   150,20 2,25

Suma la partida ......................................................... 497,79

Costos indirectes........................... 4,00% 19,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 517,70

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DISSET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'ar-
rel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

DR62001      1,000 u   Plantació manual arbres/arbusts AF, en clot
0.25x 0.25x 0.25 m inc

3,73 3,73

BR823001     1,000 u   Protector forestal per a tronc de 40 cm d'alçària + 2
cany es bam

0,14 0,14

BR824001     1,000 u   Protector per a escocell de 30x 30 cm., 1 cm de
gruix  , incloses 

1,00 1,00

BR34J001     0,002 l   Bioactiv ador procedent de fermentació enzimàtica    7,93 0,02

BR3B6000     0,035 kg  Adob mineral alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR          

1,00 0,04

BR4G1001     1,000 u   Submin. aromàtiques i mates similars,  Ø coll arrel 
> 2.5 mm,  

0,61 0,61

Suma la partida ......................................................... 5,54

Costos indirectes........................... 4,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,76

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incor-
poració d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans au-
xiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

DR62002      1,000 u   Plantació manual arbres/arbusts en clot 0.3x 0.3x 0.3
m inclòs mat

5,84 5,84

BR345001     0,003 m3  Esmena orgànica, MO (sms) > 60 % i ex tracte
húmic total (sms) = 

32,42 0,10

BR34J001     0,003 l   Bioactiv ador procedent de fermentació enzimàtica    7,93 0,02

BR3B6000     0,050 kg  Adob mineral alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR          

1,00 0,05

BR4G1002     1,000 u   Sub. aromàtiques i mates similars, h=20-50 cm, nº
ramif 1r terç 

4,28 4,28

BR821001     1,000 u   Tutor de seny alització de bambú, h= 0.75 m.,  Ø >3
cm, posat en 

0,01 0,01

BR824001     1,000 u   Protector per a escocell de 30x 30 cm., 1 cm de
gruix  , incloses 

1,00 1,00

Suma la partida ......................................................... 11,30

Costos indirectes........................... 4,00% 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,75

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilit-
zant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la re-
cepció de l'obra

A0112000     0,002 h   Cap colla                                                       26,06 0,05

A012P000     0,009 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 0,23

CR71U010     0,005 h   Hidrosembradora muntada sobre camió                  41,73 0,21

BR3B6U00     0,020 kg  Adob mineral alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR          

1,00 0,02

BR4UJJ00     0,030 kg  Barreja hidrosembra herbàcies adaptades               4,07 0,12

BR3PAN00     0,160 kg  Encoix inament p/hidrosembres fibra semicurta        0,91 0,15

B0111000     0,018 m3  Aigua                                                           1,10 0,02

BR34J000     0,020 kg  Bioactiv ador microbià                                          7,94 0,16

BR361100     0,032 kg  Estabilitzant sint.base acrílica                                9,39 0,30

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,30 0,00

Suma la partida ......................................................... 1,26

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,31

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

X0701641     m3  Dau de formigó Hm-20/b/20/i de 30x30x30

A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                           20,15 20,15

B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22

B0312020     1,630 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 31,13

B0512401     0,250 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 24,59

C1705600     0,700 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,28

A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               20,20 0,30

Suma la partida ......................................................... 77,67

Costos indirectes........................... 4,00% 3,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,78

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

X2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

A0140000     0,018 h   Manobre                                                         19,32 0,35

C1315220     0,008 h   Retroex cav adora mitjana,erugues                         102,66 0,82

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,40 0,01

Suma la partida ......................................................... 1,18

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,23

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

X22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.

A0150000     0,098 h   Manobre especialista                                           20,15 1,97

C1315020     0,068 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 4,16

C133A030     0,078 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 0,90

B0312555     1,800 t   Sorra de pedra calcària                                        8,08 14,54

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,00 0,03

Suma la partida ......................................................... 21,60

Costos indirectes........................... 4,00% 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,46

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior, muntants ca-
da 100 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons tram existent. Tot in-
clós i completament acabat.

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 2,32

A012F000     0,100 h   Oficial 1a many à                                                20,15 2,02

A013F000     0,100 h   Ajudant many à                                                   17,68 1,77

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,32 1,93

XB121AA0     1,000 m   Barana
acer,passamà,trav .inf.,munt./100cm,brènd./12cm,h=100cm

28,00 28,00

X0701641     0,005 m3  Dau de formigó hm-20/b/20/i de 30x 30x 30              x  1,05 77,67 0,41

A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,12

Suma la partida ......................................................... 36,57

Costos indirectes........................... 4,00% 1,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,03

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS

XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre impulsor =
138 mm. Pas de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor de 0,75 kW
/400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica
per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer
treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la
neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons están-
dar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèc-
tric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

A013M000     4,600 h   Ajudant muntador                                                17,35 79,81

BSUB002      1,000 u   Bomba sumergible fly gt model BS 2102. 6kWt o
similar            

5.340,00 5.340,00

A012M000     4,600 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 92,87

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              172,70 2,59

Suma la partida ......................................................... 5.515,27

Costos indirectes........................... 4,00% 220,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.735,88

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

XB30682      u   Socol 65/DN 65 segons EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) i segons ANSI B16.1-89; tab.5. Material: GG 25

A012M000     1,329 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 26,83

A013M000     1,329 h   Ajudant muntador                                                17,35 23,06

XB30682X     1,000 u   Zocalo 65/dn 65 según                                        294,04 294,04

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              49,90 0,75

Suma la partida ......................................................... 344,68

Costos indirectes........................... 4,00% 13,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 358,47

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20

A012M000     1,635 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 33,01

A013M000     1,635 h   Ajudant muntador                                                17,35 28,37

XB30683X     1,000 u   Soporte superior tg 2”                                           101,17 101,17

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              61,40 0,92

Suma la partida ......................................................... 163,47

Costos indirectes........................... 4,00% 6,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 170,01

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS amb UN CÈNTIMS

XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 170
MM. Comporta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundició ductil GGG 50,
Brides segons ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16

A012M000     0,816 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 16,48

A013M000     0,816 h   Ajudant muntador                                                17,35 14,16

XB30684X     2,000 u   Valv ula compuerta dn 65                                      71,26 142,52

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              30,60 0,46

Suma la partida ......................................................... 173,62

Costos indirectes........................... 4,00% 6,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 180,56

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

XB30685      u   Vàlvula de retenció DN 65 PN16 amb pintura EPOXY ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 segons estan-
dar FLYGT M 4205.02

A012M000     1,296 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 26,17

A013M000     1,296 h   Ajudant muntador                                                17,35 22,49

XB30685X     1,000 u   Valv ula retencion dn 65                                        227,48 227,48

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              48,70 0,73

Suma la partida ......................................................... 276,87

Costos indirectes........................... 4,00% 11,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 287,94

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1

A012M000     1,139 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 23,00

A013M000     1,139 h   Ajudant muntador                                                17,35 19,76

XB30686X     1,000 u   Regulador niv el enm10 6m                                   124,16 124,16

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              42,80 0,64

Suma la partida ......................................................... 167,56

Costos indirectes........................... 4,00% 6,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 174,26

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per
a 2 bombes de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regula-
ció per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria
de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

A012M000     1,554 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 31,38

A013M000     1,554 h   Ajudant muntador                                                17,35 26,96

XB30687X     1,000 u   Unitat de control i gestió electronica per 2 bombes    2.118,34 2.118,34

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              58,30 0,87

Suma la partida ......................................................... 2.177,55

Costos indirectes........................... 4,00% 87,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.264,65

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil

A012M000     1,374 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 27,74

A013M000     1,374 h   Ajudant muntador                                                17,35 23,84

XB30688X     1,000 u   Trampa de acceso 670x 1195                               390,06 390,06

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              51,60 0,77

Suma la partida ......................................................... 442,41

Costos indirectes........................... 4,00% 17,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 460,11

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per
a 2 bomba de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regula-
ció per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria
de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

A012M000     1,554 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 31,38

A013M000     1,554 h   Ajudant muntador                                                17,35 26,96

XB30689X     1,000 u   Unitat de control i gestió electronica per 1 bomba     3.560,00 3.560,00

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              58,30 0,87

Suma la partida ......................................................... 3.619,21

Costos indirectes........................... 4,00% 144,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.763,98

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
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ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas de sólits
65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22 kW /400
V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per
sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer
treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la
neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons están-
dar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèc-
tric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

A013M000     4,600 h   Ajudant muntador                                                17,35 79,81

BSUB152      1,000 u   Bomba sumergible fly gt model BS 2151. 22kWt o
similar           

26.870,00 26.870,00

A012M000     4,600 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 92,87

A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              172,70 2,59

Suma la partida ......................................................... 27.045,27

Costos indirectes........................... 4,00% 1.081,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 28.127,08

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT MIL CENT VINT-I-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS

XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecà-
nics, i càrrega sobre camió

A0140000     0,049 h   Manobre                                                         19,32 0,95

C1315020     0,303 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 18,53

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   1,00 0,02

Suma la partida ......................................................... 19,50

Costos indirectes........................... 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,28

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM

C133A030     0,273 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 3,15

A0150000     0,273 h   Manobre especialista                                           20,15 5,50

C1315020     0,049 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 3,00

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   5,50 0,08

Suma la partida ......................................................... 11,73

Costos indirectes........................... 4,00% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,20

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT CÈNTIMS
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ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, col�locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

A012N000     0,200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 4,65

A0140000     0,400 h   Manobre                                                         19,32 7,73

B0641090     0,044 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment              59,47 2,62

XB965169     1,050 m   Peça recta form.p/v orada 15x 25 cm                      6,28 6,59

D070A4D1     0,001 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped

115,37 0,12

A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               12,40 0,19

Suma la partida ......................................................... 21,90

Costos indirectes........................... 4,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,78

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part inferior
del tub per entrada d'aigua, col.locat amb brides a la paret lateral segons planols.

A012M000     0,439 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 8,86

A013M000     0,439 h   Ajudant muntador                                                17,35 7,62

BFA1R480     1,000 m   Tub PVC,DN=315mm,PN=10bar,p/unió elàst.          x  1,02 80,86 82,48

MD0001       1,000 u   brides, elemets de subjecció                                 35,16 35,16

A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   16,50 0,25

Suma la partida ......................................................... 134,37

Costos indirectes........................... 4,00% 5,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 139,74

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES. 
 

FASE DE CONTROL  TREBALL INICIAL  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITAT DE MOSTREIG  CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

PREVI 

 
Control de replanteig. 

 
Disponibilitat dels terrenys. 

     

 

Enllaç  amb  la  vialitat 
existent. 

EXECUCIÓ 

   
Possible  existència  de 
serveis afectats. 

     

 

Comprovació dels punts de 
desguàs  del  clavegueram  i 
dels  punts  de  connexió 
dels diferents serveis. 

 

Comptabilitat  amb  els 
sistemes generals. 

 

Elements  existents  per 
enderrocar o conservar. 

CONFIRMACIÓ 
 
Signatura ACTA DE REPLANTEIG 
(orde d’inici de les obres). 

       

 
 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 19. CONTROL DE QUALITAT 

 
2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA. 
 

FASE DE CONTROL  TREBALL INICIAL  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITAT DE MOSTREIG  CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

PREVI 

   
Comprovació  perfils  transversals 
del terreny. 

     

 
Definició cotes d’esbrossada. 

 
Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra. 
- Contingut pedra. 
- Contingut matèria orgànica. 
- Esquerdes terreny natural. 
- Argiles plàstiques perilloses. 
- Materials plàstics perillosos. 

 
Qualitat  dels  sòls 
existents. 

 
2000  m

2
  d’esplanada  en 

desmunt o terraplè de cota 
roja inferior 0,50 m. 

 
1 Granulomètrica per garbellat. 
1 Límits Atterberg. 
1 Próctor modificat. 
1 Índex CBR. 
1 Contingut matèria orgànica. 
1 Assaig próctor normal. 
1  Contingut  d’humitat  higroscòpiga  “in 
situ”. 
 

 
Definició  equips  de  moviment 
de terres 

       

         

Definició  cotes  d’excavació 
segons qualitat dels sòls. 

       

         

Definició préstecs i abocadors.         

EXECUCIÓ 

     
Qualitat de sòls emprats 
per a formar terraplens. 

 
1500  m

3
  terraplè  o  canvi 

material 

 
1 Próctor modificat. 

 
2000  m

3
  terraplè  o  canvi 

material 

 
1 Granulomètrica per garbellat. 
1 Límits Atteberg. 
1 Assaig próctor modificat. 

 
5000  m

3
  terraplè  o  canvi 

material. 

 
1 Índex CER. 
1 Contingut matèria orgànica. 

 
Extensió i compactació tongades: 
- Gruix. 
- Refinat. 
- Localització flonjalls. 

 
Compactació 

 
2000 m

2
 Tongada o fracció 

diària. 

 
5 Densitat i humitat “in situ”. 
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3. CONSTRUCCIÓ DEL COL∙LECTOR I DE LA MPULSIÓ 
 

FASE DE CONTROL  TREBALL INICIAL  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITAT DE MOSTREIG  CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

PREVI 

 
Replanteig en planta i alçat dels 
conductes. 

 
Procedència dels materials. 

 
Acceptació  de  la 
procedència  dels 
materials. 

 
( ≤ execució). 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució. 
 
 
 
 
 
Dimensions i gruix dels tubs. 

 
Replanteig  de  la  correcta 
distribució  dels  encreuaments 
del  vial,  arquetes,  embornals, 
pous  de  registre,  connexions  i 
els altres elements singulars. 

 
Acceptació  dels  equips  de 
maquinària. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

EXECUCIÓ 

   
Comprovació  geomètrica  i 
condicions  de  seguretat  de  les 
rases. 

   
200 ml rasa oberta. 

 
5 Mesures  d’amplària,  de  fondària  i  de 
pendent. 

 
Anivellament de fons de rasa. 

     

 
Col∙locació llits de formigó. 

 
Formigó  de  llits  i  de 
protecció. 

   

 
Col∙locació de les canonades. 

 
Resistència  de  les 
canonades. 

   

 
Execució  formigó  de  protecció  i 
anellat. 
Comprovacions  de  cota  de  les 
canonades  quant  vials  a  rasants, 
vials i als altres serveis. 
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Qualitat  de  sòls  per  a 
reblè de rases. 

 
400  m

3
 Rasa compactada o 

canvi material. 

 
1 Próctor modificat. 

 
1500 m

3
 Rasa  compactada 

o canvi material. 

 
1 Granulometria. 
1 Límits d’Atteberg. 
1 Índex CBR. 
1 Contingut matèria orgànica. 
 

 
Execució  pous  de  registre, 
embornals,  connexions  i elements 
singulars. 

 
Resistència  d’elements 
prefabricats. 

 
Cada  25  elements  o  1000 
ml de col∙lector. 

 
1  Resistència  a  compressió  prèvia 
extracció de testimoni. 

 
Compactació de rases. 

 
Compactació de rases. 

 
200 m

3
 Rasa compactada o 

canvi material. 

 
5 Densitats i humitats “in situ”. 

 
Proves estanquitat canonades 

 
Proves  de  pressió  i 
estanquitat canonades. 

   

 
Inspecció  de  la  xarxa  mitjançant 
sistemes robòtics. 

  
Inspecció  de  la  xarxa 
mitjançant  sistemes 
robòtics. 

 
Tota la xarxa 

 

 
CONFIRMACIÓ 

 
Fase prèvia capa subbase. 

       

 
 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

ANNEX 19. CONTROL DE QUALITAT 

 
4. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 
 
 

FASE DE 
CONTROL 

TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG 
CARACTERÍSTIQUES A 

ASSAJAR 

PREVI 

  
Comprovació de 
planta i alçat. 
 
Coordinació i ordre 
d’execució. 
 
Replanteig dels 
elements. 

   

EXECUCIÓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comprovació 
geomètrica rases. 

 
Control geomètric 

 
Cada tram. 

 
 

 
Col·locació del 
formigó. 
 

   

 
Formigó per 
estructures 
armades. 

 
50 m3 Formigó col·locat 
cada element de 
formigó armat (soleres, 
murs i forjats) 

 
4 Resistència compressió. 
1 Consistència con Abrams. 

 
CONFIRMACIÓ 

 
Acceptació de la xarxa 
d’abastament d’aigües. 
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4. LA SOTABASE GRANULAR. 
 

FASE DE CONTROL  TREBALL INICIAL  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITAT DE MOSTREIG  CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

PREVI 

 
Acceptació de l’esplanada 

 
Refinat  i  compactació  de 
l’esplanada. 
 
Comprovació  geomètrica 
dels  perfils  transversals 
(bombat de l’esplanada. 
 
Comprovació encreuament 
de vial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptació  de 
l’esplanada 

 
 
 
 
 
 
 
 
2000 m

2
 vial refinat 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 Densitats i humitats “in situ” 

 
Acceptació  de  la  procedència 
del material de subbase. 

 
De la procedència (préstec, 
gravera, pedrera) 

 
Acceptació  de  la 
procedència  del 
material de subbase 

 
3 Mostres aleatòries 

 
3 Granulomètrica. 
3 Equivalent de sorra. 
3 Límits Atteberg. 
3 Próctor modificat. 
1 Qualitat “Los Angeles”. 
1 Índex CBR. 
1 Coeficient de neteja. 

EXECUCIÓ 

   
Extensió  de  la  capa  de 
subbase. 

 
Comprovació  de  la 
qualitat del material. 

 
300 m

3
 d’aportació de material 

 
1 Equivalent de sorra. 

 
Humectació  i  compactació 
de la capa de subbase. 

 
 

 
1000 m

3
 d’aportació de material 

o fracció diària. 

 
1 Próctor modificat. 
1 Granulometria. 
1 Límits Atteberg. 
1 Qualitat “Los Angeles”. 
1 Índex CBR. 

 
Compactació 

 
300 m

3
 de subbase compactada o 

fracció diària. 

 
5 Densitats i humitats “in situ”. 

 
CONFIRMACIÓ 
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5. PAVIMENTACIÓ.  
 
7.1. BASE DE CALÇADA. 
 

FASE DE CONTROL  TREBALL INICIAL  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITAT DE MOSTREIG  CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

PREVI 

 
Acceptació  de  la  subbase 
granular. 

 
Refinat  de  la  capa  de 
subbase. 

 
Acceptació  de  la  capa 
de subbase. 

 
2000 m

2
  Vial  refinat  en  capa  de 

subbase. 

 
5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats “in situ”. 

 
Acceptació  de  la  procedència 
de materials de base granular. 

 
De la procedència (pedrera 
o  instal∙lació 
d’esmicolament). 

 
Acceptació  de  la 
procedència. 

 
3  Mostres  aleatòries  del 
material. 

 
3 Equivalents de sorra. 
3 Granulomètric. 
1 Bares de fractura. 
3 Límits d’Atteberg. 
1 Qualitat “Los Ángeles” 
1 Índex CBR. 

EXECUCIÓ 

   
Extensió  de  la  capa  de 
base. 

 
Comprovació  de  la 
qualitat  del  material  o 
fracció diària. 

 
300 m

3
 D’aportació de material o 

fracció diària. 

 
1 Equivalent de sorra dels àrids. 

 
1000 m

3
 D’aportació de material. 

 
1 Granulomètrica. 
1 Límits d’Atterberg dels àrids. 
1 Próctor modificat. 

 
1500 m

3
 D’aportació de material. 

 
1 Qualitat “Los Ángeles”. 

 
Humectació  i  compactació 
de la capa de base. 

 
Compactació de  la capa 
de base. 

 
300  m

3
  Capa  de  base 

compactada o fracció diària. 

 
5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats  “in  situ”.  En  cas  de base de 
Grava‐ciment  s’han de  fer 10 densitats  i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades 
a peu d’obra. 

 
CONFIRMACIÓ 

 

 
Acceptació  definitiva  de 
vorades  i  rigoles  abans  del 
paviment definitiu. 
 
Acceptació  de  l’acabat  de 
coronació de pous, embornals  i 
elements singulars. 
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Refinat  definitiu  capa  de 
base. 
 
 
 

   
Comprovació  pendents 
transversals. 

     

     
Acceptació  de  la  capa 
de  base  (No  necessària 
si  el  paviment  definitiu 
es  col∙loca 
immediatament 
després de  la base i s’hi 
prohibeix el trànsit). 

 
2000  m

2
  de  capa  de  base 

refinada. 

 
5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT‐U 
artificials. 
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 PAVIMENTS  MESCLES ASFÀLTIQUES I PAVIMENTS DE FORMIGÓ. 
 

FASE DE CONTROL  TREBALL INICIAL  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITAT DE MOSTREIG  CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

PREVI 

 
Acceptació de la capa base. 

   
Acceptació  de  la  capta 
base (no necessària si el 
paviment  definitiu  es 
col∙loca immediatament 
després de  la base i s’hi 
prohibeix el trànsit). 

 
2000  m

2
  de  capa  de  base 

refinada. 

 
5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT‐U 
artificials. 

 
Acceptació de  la dosificació del 
formigó (acceptació d’àrids 

   
Tram  de  prova  de 
paviments de formigó. 

 
Tram de prova. 

 
Dosificació. 
Resistència a flexo‐tracció. 
Resistència a compressió. 
Execució de juntes. 
Condicions de l’assecament. 

EXECUCIÓ 

     
Execució dels paviments 
de formigó. 

 
50 m

3
 de formigó col∙locat. 

 
4 Resistència a flexo‐tracció. 
1 Consistència. 

 
CONFIRMACIÓ 

 

 
Paviments de formigó 

   
Confirmació  paviments 
de formigó. 

 
500 m

2
 vial acabat. 

 
5 Testimonis gruix i 
5 Testimonis resistència flexo‐tracció. 

 
 



. 
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1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
1.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1.1 Objecte del Plec 
 
Aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  té  per  objecte  en  primer  lloc  estructurar 
l’organització  general  de  l’obra;  en  segon  lloc,  fixar  les  característiques  dels materials  a  emprar; 
igualment,  establir  les  condicions  que  ha  de  complir  el  procés  d’execució  de  l’obra,  i  per  últim, 
organitzar el mode i manera en què s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2 Àmbit d’Aplicació 
 
El present plec s’aplicarà a totes  les obres necessàries per a  la construcció del “Projecte de  l’EDAR  i 
dels col∙lectors al municipi de Miravet (Ribera d’Ebre)”. 
 
1.1.3 Documents del Projecte 
 
El present Projecte consta dels següents documents: 
 

- Document núm. I: Memòria i Annexos. 
- Document núm. II: Plànols. 
- Document núm. III: Plec de Condicions. 
- Document núm. IV: Pressupost. 

 
S’entén  per  documents  contractuals,  aquells  que  resten  incorporats  al  Contracte  i  que  són 
d’acompliment obligat, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost són: 
 

1. Plànols 
2. Plec  de  Condicions  (amb  capítols  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  i  Prescripcions 

Tècniques Particulars). 
3. Quadre de preus núm. 1. 
4. Quadre de preus núm. 2. 
5. Pressupost total. 

 
La  resta de documents o dades del Projecte  són documents  informatius  i  estan  constituïts per  la 
Memòria  amb  tots  els  seus  Annexes,  els  amidaments  i  els  Pressupostos  parcials.  Els  esmentats 
documents  informatius  representen, únicament una opinió  fonamentada de  l’Administració,  sense 
que  això  suposi  que  aquesta  es  responsabilitzi  de  la  certesa  de  les  dades  que  es  subministren. 
Aquestes dades han de considerar‐se, tan sols, com a complement d’informació que el Contractista 
ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament  els  documents  contractuals,  definits  a  l’apartat  anterior,  constitueixen  la  base  del 
Contracte. Per tant, el Contractista no podrà al∙legar cap modificació de les condicions del Contracte, 
en  base  a  les  dades  contingudes  als  documents  informatius  (com  per  exemple,  preus  de  base 
personal, maquinaria  i materials,  fixació de  llosetes, préstecs o abocadors, distàncies de  transport, 
característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 
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El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  es  puguin  derivar  de  no  obtenir  la 
suficient  informació directa, que  rectifiqui o  ratifiqui  la  continguda  als documents  informatius del 
Projecte. 
 
El que s’ha esmentat en el Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a  judici de  la Direcció Facultativa 
(DF),  quedin  suficientment  definides  les  unitats  d’obra  corresponents  i  aquestes  tinguin  preu  de 
Contracte. 
 
1.1.4 Disposicions 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries  i complementàries de  les contingudes en aquest 
Plec, les disposicions que a continuació, amb caràcter no limitatiu, es relacionen. 
 
En cas que aquestes modifiquin  i/o s’oposin a allò especificat en el present Plec, el Director d’Obra 
tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense que l’aplicació de la condició 
més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 
 
LLEIS: 
•  Llei 13/1995 de contractes de les Administracions Públiques de 18 maig. 
•  Reglament general de contractació. Decret 3410/1975 de 25 de novembre. 
•  Plec  de  clàusules  administratives  generals  per  a  la  contractació  d’obres  de  l'Estat. Decret 

3854/1970 de 31 de desembre. 
•  Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 
•  Reglament  nacional  del  treball  a  la  construcció  i  obres  públiques  i  disposicions 

complementàries, aprovat per Ordre Ministerial d'11 d'abril de 1946 i 8 de febrer de 1951. 
•  Reglament de seguretat del treball a la indústria de la construcció i obres públiques, aprovat 

per Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964. 
•  Obligatorietat de  la  inclusió d'un  Estudi de  Seguretat  i  salut  en els projectes d'edificació  i 

obres públiques, aprovat per Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre.  
 
 
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: 
 
•  Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG‐3. 
•  Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua.  
•  Plec  de  prescripcions  tècniques  generals  per  a  canonades  de  sanejament  de  poblacions. 

MOPU. 
 
NORMES I INSTRUCCIONS 
 
•  RD 1797/2003 de 26 de Diciembre por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos (RC‐08) 
•  Instrucción de hormigón estructural EHE 08. 
•  Instrucció 8.1 I.C. “Señalización vertical”. 
•  Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 
•  Eurocodi núm.2 “Projecte d’estructures de formigó”. 
  Norma de construcció sismoresistent. NCSE‐94. 
•  Normes U.N.E. 
•  Normes I.S.O. 
•  Normes N.L.T. 
•  Normes M.E.L.C.(Mètodes d'Assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials). 
•  Normes A.S.T.M. 
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•  Normes A.P.I. 
  Normes A.S.M.E. 
•  Normes A.N.S.I. 
•  Normes C.E.I. 
•  Normes N.B.E. 
•  Normes N.T.E. 
 
REGLAMENTS: 
•  Reglament de recipients a pressió. 
•  Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 2413/1975 de 20 de setembre de 1973. 
•  Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió. 
 
Totes  aquestes  disposicions  obligaran,  en  la  seva  redacció  original,  les  modificacions  posteriors 
declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a tals fins i durant el 
termini de les obres. 
 
Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de 
tota índole promulgades per a l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres 
Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho 
són en la relació anterior, quedant a la decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol  
 
discrepància que pugui existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que l’aplicació 
de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 
 
 
1.2 DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.2.1 Direcció d’Obra 
 
La  direcció,  seguiment,  control  i  valoració  de  les  obres  objecte  del  projecte,  així  com  de  les  que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per  l’Administració, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra, pròpia o contractada, encapçalada per un tècnic competent que serà designat com a 
Director  d’Obra.  L’Administració  participarà  en  la  Direcció  d'Obra  en  la  mesura  que  ho  cregui 
convenient. 
 
Per a poder  complir amb  la màxima efectivitat  la missió que  li és encarregada, el Director d’Obra 
gaudirà  de  les més  àmplies  facultats,  podent  conèixer  i  participar  en  totes  aquelles  previsions  o 
actuacions que dugui a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball del Director d’Obra: 
 
•  Els Plànols del projecte. 
•  El Plec de Prescripcions Tècniques. 
•  Els Quadres de Preus. 
•  El preu i termini d'execució contractats. 
•  El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Administració. 
•  Les modificacions d'obra establertes per l’Administració. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra: 
 
1.‐  Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
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2.‐  Assistir al Contractista per a  la  interpretació dels documents del Projecte  i fixació de detalls 
de  la  definició  de  les  obres  i  de  la  seva  execució  a  fi  que  es  mantinguin  les  condicions  de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
3.‐  Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i l’inici de les obres, tenint present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
4.‐  Requerir, acceptar o corregir si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
5.‐  Requerir,  acceptar  o  corregir  si  s'escau,  tota  la  documentació  que,  d'acord  amb  allò  que 
estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les normatives que, partint 
d'ells,  formuli  la  pròpia  Direcció  d'Obra,  correspongui  formular  al  Contractista  als  efectes  de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
6.‐  Establir  les  comprovacions  dels  diferents  aspectes  de  l'obra  que  s'executi  que  estimi 
necessàries  per  a  tenir  ple  coneixement  i  donar  testimoni  de  si  acompleixen  o  no  amb  la  seva 
definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
7.‐  En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista  la  seva  substitució o correcció paralitzant els  treballs  si ho creu 
convenient. 
8.‐  Proposar  les  modificacions  d'obra  que  impliquin  modificació  d'activitats  o  que  cregui 
necessàries o convenients. 
9.‐  Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
10.‐  Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 
Programa de Treballs inicialment acceptat. 
11.‐  Establir  amb  el  Contractista  documentació  de  constància  de  característiques  i  condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
12.‐  Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
13.‐  Establir periòdicament  informes sistemàtics  i analítics de  l'execució de  l'obra, dels resultats 
del control  i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant de manifest els problemes 
que  l'obra  presenta  o  pot  presentar  i  les mesures  preses  o  que  es  proposin  per  a  evitar‐los  o 
minimitzar‐los. 
14.‐  Preparació  de  la  informació  de  l’estat  i  condicions  de  les  obres  i  de  la  valoració  general 
d'aquestes, prèviament a la recepció per part de l‘Administració. 
15.‐  Recopilació dels plànols  i documents definitoris de  les obres  tal  com  s'han executat, per a 
lliurar  a  l’Administració  el  projecte  “As  Built”  o  “Estat  de  dimensions  i  característiques  de  l’obra 
executada” un cop acabats els treballs. 
 
1.2.2. Contractista 
 
1.2.2.1 Personal del contractista 
 
El Contractista  facilitarà al Director d’Obra tot el personal  i els mitjans auxiliars de què disposarà a 
l'obra abans de l’inici dels treballs. 
 
El  Director  d'Obra,  quan  pel  bon  funcionament  de  les  obres  ho  estimi  necessari,  exigirà  al 
Contractista l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. El Contractista 
restarà  obligat  al  seu  compliment  sense  que  se’n  pugui  derivar  cap  increment  econòmic  ni 
modificació del termini d’execució. Això s’estén en les mateixes condicions a qualsevol part de l’obra 
que estigui subcontractada. 
 
1.2.2.2 Subcontractes 
 
S’haurà de complir tot allò que en aquest sentit es disposa en la Llei de Contractes de l’Estat 13/1995 
de contractes de les Administracions Públiques de  
 
18 de maig, i el Reglament General de Contractació, Decret 3410/1975 de 25 de novembre. 
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Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director de l'Obra. 
 
Les  sol∙licituds  per  a  cedir  a  qualsevol  part  del  contracte  hauran  de  formular‐se  per  escrit  i 
acompanyar‐se  amb  un  testimoni  el  qual  acrediti  que  l'organització  que  s'ha  d'encarregar  de  la 
realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i equipada per a la seva execució, i 
adjuntant  la documentació  tècnica que, a  judici del Director d’Obra, sigui necessària per a garantir 
l’execució i qualitat exigida en aquest Plec. 
 
El Director d’Obra  tindrà una  relació  completa,  facilitada pel Contractista, de  tots  i  cadascun dels 
subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les obres objecte d’aquest Plec.  
 
L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
 
S'estarà  subjecte,  a més,  a  totes  aquelles  clàusules  administratives particulars que  s'estableixin  al 
contracte. 
 
Així mateix,  i a  judici del Director d’Obra, es  facilitarà al Subcontractista  la  informació que s’estimi 
necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i control de qualitat de les 
obres objecte d’aquest  Plec,  comunicant‐ho  al Contractista  sense que  sigui  necessària  l’aprovació 
d’aquest. 
 
 
1.3 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
1.3.1 Programa de Treballs 
 
L'Adjudicatari  haurà  d'adaptar  els  treballs  a  la  programació  requerida  pel  Director  d’Obra.  Així 
mateix,  aquesta  programació  serà  congruent  amb  el  pressupost  de  les  obres  o  bé  amb  la 
reestructuració que  acordin  el Director d’Obra  i  el  Contractista,  de manera  que un  cop  aprovada 
passarà a ésser la contractual. 
 
La  programació  haurà  d'especificar  els  terminis  parcials  i  la  data  d'acabament  de  les  diferents 
activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També reflectirà les dates 
d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials d'acabament. Aquesta programació 
haurà de presentar‐se abans del començament de les obres. 
 
1.3.2 Replanteigs. Acta de Comprovació del Replanteig 
 
Amb  anterioritat  a  la  iniciació  de  les  obres,  el  Contractista  conjuntament  amb  el Director  d’Obra 
procediran  a  la  comprovació de  les bases de  replanteig  i punts  fixos de  referència que  constin  al 
Projecte, aixecant‐se Acta dels resultats. 
 
Serà obligació del Contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i instal∙lacions, amb les 
quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents, per tal de què no es derivi 
cap  alteració  de  la  làmina  d'aigua  prevista  deguda  a  disconformitats  d'altimetria  no  detectades. 
Aquesta verificació serà al seu càrrec. 
 
A  partir  de  les  bases  i  punts  de  referència  comprovats  es  replantejaran  els  límits  de  les  obres  a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a la 
zona de domini o serveis existents. 
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Els perfils  vàlids pels  amidaments  seran  els  continguts  en  el document  Plànols d’aquest projecte. 
Qualsevol  discrepància,  en  planta  o  en  alçat,  que  es  detecti  en  els  perfils  inclosos  en  aquest 
document haurà de comunicar‐se per escrit al Director d’Obra amb  la  justificació corresponent pel 
seu  contrast.  En  cas  de  no  presentar‐se  formalment  aquesta,  els  perfils  del  terreny  original  que 
s'empraran pels amidaments seran els d'aquest projecte. 
 
1.3.3 Inici de les Obres 
 
L'inici de  les obres  coincidirà amb  la data que en el  seu moment es  fixi per a  la  comprovació del 
replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del contracte 
que, en qualsevol mesura, depenguin d'un  termini a comptar des del començament de  les obres  i 
amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig. 
 
1.3.4 Termini de les Obres 
 
La durada total de l’obra serà de NOU (9) mesos. 
 
1.3.5 Control de Qualitat 
 
El Director d’Obra  té  facultat per  realitzar els  reconeixements,  comprovacions  i assaigs que cregui 
adients  en  qualsevol  moment,  havent  el  Contractista  d'oferir‐li  assistència  humana  i  material 
necessària a tal efecte. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
El  Director  d’Obra  podrà,  durant  el  curs  de  les  obres  o  prèviament  a  la  recepció  provisional 
d'aquestes, realitzarà quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions  i 
l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es  realitzaran  sempre en presència del Contractista que, per  la  seva part, estarà 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició 
els mitjans auxiliars i personal necessaris a tal objecte. 
 
1.3.6 Mitjans del Contractista per a l’Execució de les Obres 
 
El Contractista està obligat a tenir a  l'obra  l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar  i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera  les  persones  que  assumeixin  per  la  seva  part  la  direcció  dels  treballs,  les  quals 
necessàriament,  hauran  de  residir  a  les  proximitats  de  les  obres  i  tenir  facultats  per  a  resoldre 
quantes qüestions depenguin del Director d’Obra, havent  sempre de donar‐li  compte per a poder 
absentar‐se de la zona d'obres. 
 
Tant  la  idoneïtat de  les persones que  constitueixen aquest grup directiu,  com  la  seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director d’Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquesta  facultat.  No  obstant,  el  Contractista  respon  de  la  capacitat  i  de  la  disciplina  de  tot  el 
personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar‐ne per a  l'execució d'altres  treballs, ni  retirar‐la de  la  zona d'obres, 
excepte expressa autorització del Director d’Obra. 
 
1.3.7 Normes i Precaucions per a l'Execució de les Obres 
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La direcció executiva de les obres correspon al Contractista, que haurà de disposar de l'equip adient i 
que  serà  responsable de  l'execució material de  les obres previstes  i dels  treballs necessaris per  a 
realitzar‐les,  així  com de  les  conseqüències  imputables  a  la  seva  execució.  En particular  es  tindrà 
especial  cura  i  precaució  quan  concorrin  condicions  climatològiques  adverses,  ja  que  els  danys 
derivats d’aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec. 
 
En  cas  de  pluges,  les  obres  es  mantindran  en  perfectes  condicions  de  drenatge,  sense  que  es 
produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. 
 
En cas de gelada el Contractista protegirà  totes  les  zones que poguessin quedar perjudicades pels 
efectes  de  la  mateixa,  suspenent  l'execució  dels  treballs  que  no  puguin  ser  desenvolupats  en 
condicions normals de qualitat  (formigonat, moviment de  terres, etc.).  Les parts malmeses de  les 
obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 
 
1.3.8 Seguretat i Salut a les Obres 
 
El  Contractista  haurà  de  complir  totes  aquelles  disposicions  que  es  trobin  vigents  en matèria  de 
seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin aplicables en aquestes 
matèries. 
 
D'acord amb el decret sobre Seguretat  i Salut de  la Generalitat, el Contractista haurà d'elaborar un 
"Pla de seguretat  i salut" en el qual desenvolupi  i adapti "L'estudi de seguretat  i salut" contingut al 
projecte, a  les circumstàncies físiques, de mitjans  i mètodes en què executi els treballs. Aquest Pla, 
previ coneixement del Director d’Obra  i aprovació per  l'Autoritat competent, es remetrà al Vigilant 
de seguretat i al Comitè de Seguretat i Higiene (o als representants dels treballadors). 
 
El Contractista restarà obligat a complir tot allò especificat pel Director d’Obra pel que fa referència a 
la  seguretat  i higiene  en  el  treball,  sense que  comporti  cap  increment  econòmic  envers  al pla de 
seguretat i higiene presentat i aprovat. 
 
El Contractista disposarà, al seu càrrec, les instal∙lacions sanitàries prescrites per la legislació vigent. 
Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre. 
 
El  Contractista  de  les  obres,  estarà  obligat  a  la  senyalització  de  les  mateixes,  tant  diürna  com 
nocturna, d'acord amb  les reglamentacions vigents  i  les  instruccions del Director de  l'Obra. Tant els 
senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec al Contractista. 
 
El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis. En 
tot  cas,  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  evitar  que  s'encenguin  focs  innecessaris  i  serà 
responsable  de  la  propagació  dels mateixos,  encara  que  fossin  necessaris  per  a  l'execució  de  les 
obres, i dels danys i perjudicis que es puguin produir. 
 
1.3.9 Afeccions al Medi Ambient 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 
al medi ambient siguin mínimes. Els moviments dins de  la zona d'obra es produiran de manera que 
només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació dels mateixos; 
tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol∙lució fònica.  
 
El  Contractista  serà  responsable  únic  de  les  agressions  que  en  els  sentits  a  dalt  apuntats  (i/o 
qualsevol  altres),  produeixi  al medi  ambient,  havent  de  canviar  els mitjans  i mètodes  utilitzats  i 
reparar  els  danys  causats  seguint  les  ordres  del  Director  d’Obra  o  dels  organismes  institucionals 
competents en la matèria. 
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El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions i 
d'altres,  encara  que  aquestes  no  les  tingués  contractades,  permetent  l'accés  al  lloc  de  treball  i 
deixant accessos suficients per la seva realització. 
 
1.3.10 Normes per a la Recepció de les Obres 
 
Una  vegada  acabades  les  obres,  es  sotmetran  a  les  proves  d’estanqueïtat,  pressió,  resistència  i 
funcionament,  d'acord  amb  les  especificacions  i  normes  vigents.  Totes  aquestes  proves  aniran  a 
càrrec del Contractista. 
 
Una  vegada  acabada  la  prova  general,  es  procedirà  a  la  posada  en marxa  d’instal∙lacions  sense 
interrupcions durant cinc (5) dies, a partir dels quals es procedirà a la recepció de les obres. 
 
La  recepció  de  les  obres  es  durà  a  terme  d'acord  amb  el  que  es  disposa  en  el  contracte  entre 
L’Administració i el Contractista. 
 
Després del període de proves  i a partir de  la data de  la posterior  recepció, es  comptabilitzarà el 
termini de garantia, fixat inicialment en un (1) any. 
 
 
1.4 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 
1.4.1 Obligacions Socials 
 
L’Administració podrà exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els quals s'indiqui que la 
Contracta  es  troba  al  corrent  dels  pagaments  referents  a  Assegurances  Socials,  Accidents,  Règim 
Fiscal, etc.  La  inexistència d'aquests  comprovants podrà donar  lloc a  la proposta de  rescissió amb 
pèrdua de fiança. 
 
1.4.2 Permisos i Llicències 
 
L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències precises per a 
l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. pertinents. 
 
1.4.3 Indemnitzacions 
 
Aniran  a  càrrec  del  Contractista  les  indemnitzacions  ocasionades  per  perjudicis  a  tercers,  per 
interrupció de serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases o reposició de 
marges, habilitació o arranjament de camins, tallers, dipòsits de maquinària i materials, accidents en 
abocadors,  i  totes  les operacions que  requereixin  l'execució de  les obres,  tant  si es deriven d'una 
actuació normal com si existeix culpabilitat o negligència per part de  
 
l'Adjudicatari. Queden naturalment exclosos, els  supòsits en què aquestes  indemnitzacions quedin 
expressament assumides per l’Administració al present projecte. 
 
L'Adjudicatari  estarà  obligat  a  reposar  els  elements  de  les  carreteres  i  en  particular  les 
senyalitzacions verticals, danyades o suprimides durant  l'execució de  les obres, essent a càrrec del 
Contractista l'abonament d’aquests treballs. 
 
En aquest mateix sentit aniran a càrrec del Contractista  les despeses originades per  la reposició de 
paviments, arranjament de camins, etc., que hagin estat deteriorats com a conseqüència del trànsit 
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originat per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària existent (carreteres, camins, etc.) al seu 
primitiu estat. 
 
1.4.4 Sancions 
 
L’Administració tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions, la quantia de les quals es fixarà en el 
contracte de les obres i en els següents casos: 

1.‐  Defecte de qualitat de l'obra executada. 
2.‐  Deficiències i/o endarreriments en la informació. 
3.‐  Incompliments dels terminis parcials. 
4.‐  Incompliment del termini global. 

 
1.4.5 Trobada d'Objectes 
 
El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant  l'execució 
de  les  obres,  havent‐ho  de  comunicar  immediatament  al Director  d’Obra  i  posar‐los  sota  la  seva 
custòdia. 
 
1.4.6 Contaminacions 
 
El Contractista  adoptarà  les mesures necessàries per evitar  la  contaminació de  rius  i de possibles 
aqüífers  per  efecte  dels  combustibles,  olis,  lligants  o  qualsevol  altre  material  que  pugui  ésser 
perjudicial. 
 
1.4.7 Conservació de les obres durant la seva execució 
 
El Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser rebudes, 
essent aquesta conservació al seu càrrec. 
 
1.4.8 Període de Garantia 
 
El  període  de  garantia  començarà  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la  recepció  de  les  obres.  El 
Contractista està obligat a  la conservació  i manteniment de  les obres així com a  la reparació urgent 
de qualsevol avaria, sempre que no es degui a un ús inadequat. 
 
 
 
Per  aquesta  conservació  no  es  preveu  abonament  independent,  sinó  que  es  considera  que  les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions,  i tot allò que d’elles se’n derivi, quedaran  incloses 
en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra. 
 
Com  a  termini  de  garantia  es  marca  el  de  un  (1)  any,  llevat  que  s'indiqui  un  altre  diferent  al 
contracte. 
 
Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no destructius que 
l’Administració o el Director d’Obra  cregui oportuns, havent d’abonar el Contractista  l’import dels 
mateixos, així com  la resta de despeses que  impliquin. Si els resultats  i/o conclusions derivats dels 
mateixos s’ajusten a allò especificat en aquest Plec, o en el seu defecte a les normes legals vigents o 
regles  de  bona  pràctica,  l’Administració  podrà  abonar  aquests  imports  sempre  que  estiguin 
degudament  documentats  i  justificats,  tenint  en  compte  els  preus  que  figuren  en  els Quadre  de 
Preus. 
 
1.4.9 Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 
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Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 
les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
1. Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, excepte 

l'I.V.A., en cas d’ésser procedent. 
2. Les  despeses  que  originin  al  Contractista  el  replanteig,  programació,  projecte  constructiu, 

reconeixements i assaigs de control de materials, control d'execució, proves, recepció i liquidació 
de l'obra. 

3. Despeses  corresponents  a  permisos  o  llicències  propis  del  Contractista  i  necessaris  per  a 
l'execució de les obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

4. Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de camins d’accés als talls. 
5. Despeses  de  lloguer  o  adquisició  de  terrenys  per  abocaments  i/o  préstecs,  així  com  les 

corresponents als arranjaments d’aquests. 
6. Despeses de muntatge,  conservació  i  retirada d’instal∙lacions per  al  subministrament d'aigua  i 

energia elèctrica, necessaris per a  l’execució de  l'obra, així com drets, taxes o  imports de presa 
de corrent, comptadors i altres elements. 

7. Despeses  d’instal∙lació,  construcció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars, 
instal∙lacions, plantes, maquinària i eines. 

8. Despeses  corresponents  a  la  retirada  de materials  rebutjats,  deixalles  i  brossa,  evacuació  de 
restes, neteja  i arranjament general de  les zones afectades per  les obres  i zones  limítrofs, que 
comprenen  les  zones  d’instal∙lacions,  preses  de  corrent,  préstecs  i  abocaments,  després  de 
l'acabament de l'obra. 

9. Les  despeses  de  correcció  de  les  deficiències  observades  i  posades  de  manifest  pels 
corresponents assaigs i proves. 

 
10. Les despeses de subministrament, col∙locació i conservació de senyals de trànsit i altres mesures 

necessàries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les zones de tercers, així com en 
les  zones  d'inici  i  final  de  l'obra,  la  guarda  de  l'obra  i  la  vigilància  d'afeccions  a  tercers,  amb 
especial atenció al trànsit. 

11. La  conservació  i  vigilància  de  la  zona  d’obres  durant  la  seva  execució  i  durant  el  termini  de 
garantia. 

12. Els danys a tercers ocasionats per  la forma en què s’ha executat  l'obra, amb  les excepcions que 
marca la llei. 

13. Els majors costos que poguessin derivar‐se amb motiu de  la realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries o dies festius i necessaris per a complir el programa de treballs i el termini 
acordats,  llevat  que  l'adopció  de  les  esmentades  mesures  es  produeixi  a  petició  de 
l’Administració i sigui motivada per retards no imputables al Contractista. 

14. Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es detalli a les 
clàusules particulars del  contracte,  tenint en  compte que aquest  s’haurà d’adaptar,  corregir o 
ampliar segons les especificacions de l’Administració i/o el Director d’Obra. 
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2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
2.1 OBJECTE DEL PLEC 
 
Aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  té  per  objecte  la  definició  precisa  de  les 
condicions  que  han  de  complir  les  unitats  d’obra  a  executar  per  a  la  construcció  de  l’ESTACIÓ 
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE). 
 
2.2 MATERIALS 
 
2.2.1 CONDICIONS GENERALS 
 
Procedència 
 
Cadascun dels materials complirà  les condicions que s’especifiquen als articles següents,  i s’hauran 
de comprovar sempre mitjançant els assaigs corresponents. La posada en obra de qualsevol material 
no disminuirà de cap manera el compliment de les especificacions. 
 
El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials que hauran de 
ser aprovats per l’Enginyer Encarregat, prèviament a la seva utilització. 
 
Aquesta aprovació es considerarà atorgada  si  l’Enginyer Encarregat no expressés el contrari en un 
termini  de  10  dies  naturals  a  partir  del  dia  en  que  el  Contractista  formuli  la  seva  proposta  de 
procedència  del material  i  lliuri,  si  és  el  cas,  a  l’Enginyer  Encarregat  les mostres  precises  per  als 
assaigs.  L’Enginyer  Encarregat  podrà  ampliar  aquest  termini  si  ho  comunica  al  Contractista  dins 
aquest mateix termini, sempre que els assaigs o les proves necessàries per determinar la qualitat dels 
materials n’exigeixi l’ampliació. 
 
Examen i assaig 
 
En tots els casos en que  l’Enginyer Encarregat de  l’obra ho cregui necessari, es verificaran proves o 
assaigs  dels materials,  prèviament  a  l’aprovació  a  que  es  refereix  l’apartat  anterior.  Una  vegada 
fixada  la procedència dels materials,  la seva qualitat es comprovarà mitjançant assaigs, el tipus  i  la 
freqüència dels quals s’especifica als articles corresponents i l’Enginyer Encarregat podrà variar‐ho, si 
ho considera necessari. Aquest darrer, arribat el cas, designarà també el laboratori on es realitzaran 
els assaigs. 
 
Per als assaigs s’utilitzaran les Normes que es fixen en els articles següents d’aquest Capítol. 
 
 
 
En  cas  que  el  Contractista  no  estigués  conforme  amb  el  resultat  d’alguns  assaigs,  se  sotmetrà  la 
qüestió al Laboratori d’Assaigs de Materials de Construcció d’Obres Públiques, el dictamen del qual 
haurà de ser acceptat obligatòriament per ambdues parts. 
 
 
Transport i aplec 
 
Els transports dels materials fins al  lloc d’aplec o d’ús s’efectuaran en vehicles adequats per a cada 
tipus de material que, a més de complir totes  les disposicions  legals referents al transport, estaran 
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provistos dels  elements que  calguin per  tal d’evitar qualsevol  alteració perjudicial per  al material 
transportat i el seu possible abocament sobre les rutes que s’utilitzin. 
 
Els  materials  s’emmagatzemaran  de  manera  que  es  garanteixi  la  conservació  de  les  seves 
característiques  i aptituds per quan s’utilitzin en obra,  i de manera que es  faciliti  la seva  inspecció. 
L’Enginyer  Encarregat  podrà  ordenar,  si  ho  considera  necessari,  l’ús  de  plataformes  adequades, 
coberts o edificis provisionals per a la protecció dels materials que ho requereixin. 
 
 
2.2.2 OBRES DE MOVIMENT DE TERRES 
 
2.2.2.1 Neteja i Esbrossada del Terreny 
 
Definició 
 
La neteja  i esbrossada del terreny consisteix en extreure de  les zones que s’assenyalin arbres, fusta 
caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre material inservible 
o perjudicial a  judici de  la Direcció d’Obra,  incloent  l’extracció de  troncs, arrels,  terra vegetal, etc. 
També s’inclou el transport de tot aquest material a l’abocador, els cànons i  lloguers pertinents així 
com el manteniment i arranjament final d’aquest. Així mateix inclou la retirada i emmagatzament de 
la terra vegetal per a la seva posterior restitució, així com d'aquelles estructures que obstaculitzin o 
molestin d'alguna forma les operacions de construcció. 
 
Execució 
 
Les operacions d’esbrossada  i neteja es realitzaran amb  les precaucions necessàries per aconseguir 
unes bones  condicions de  seguretat, evitant danys en  les  construccions existents,  i d’acord al que 
disposi  el Director  d’Obra,  qui  designarà  i  assenyalarà  aquells  elements  que  s’hagin  de  conservar 
intactes. 
 
Aquesta  operació  s'haurà  d'efectuar  abans  de  començar  els  treballs  d'excavació  o  terraplenat  de 
qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director  
 
 
d’Obra  podrà  aturar  els  treballs  d’excavació  o  terraplenat  fins  que  s’hagi  realitzat  la  neteja  i 
esbrossada del terreny. 
 
L'esbrossada  inclourà  l'extracció  d’un  gruix  mínim  de  30  cm  i/o  transport  a  abocador  o  lloc 
d’abassegament,  de  la  terra  vegetal  de  les  àrees  designades  pel Director  d’Obra. Aquestes  àrees 
correspondran bàsicament a  les superfícies que s’han d’excavar, a  les zones destinades a  rebre un 
posterior rebliment o terraplè i a les superfícies afectades per l’ocupació temporal, podent‐se reduir 
excepcionalment  l’amplada d’aquestes darreres. Així mateix, el Director d’Obra podrà designar  les 
zones on no  sigui  convenient  l’extracció de  la  terra  vegetal,  limitant‐se  les operacions de neteja  i 
esbrossada. 
 
L’esbrossada també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones en què s’hagi retirat aquesta 
i no s’ocupin definitivament,  tenint en compte que s’ha de realitzar amb  les condicions d’execució 
adequades per al conreu. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats  i netejats, després es  tallaran en 
trossos adequats i finalment s'amuntegaran acuradament al llarg de la traça, separats dels munts que 
s’hagin de cremar o  llençar. La  longitud dels trossos de fusta no serà  inferior a 3 m si ho permet el 
tronc. 
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Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per minvar els danys als 
arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la neteja. 
Quan  sigui  necessari  evitar  danys  a  altres  arbres,  al  trànsit  o  a  estructures  properes,  els  arbres 
s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament. 
 
En cas de trobar‐se o detectar‐se durant  l'execució d'aquests treballs previs, pericons, canonades o 
qualsevol  altre  element  que  s’hagi  de  conservar  i/o  hagi  d'ésser  objecte  de  reposició  posterior, 
aquests hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la seva posterior reposició. Els 
costos d'aquesta senyalització seran càrrec del contractista. 
 
Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s’hagin d'utilitzar per a 
rebliments o  terraplens, s'hauran de carregar  i  transportar  immediatament a aquest, sense que es 
permeti  l’amuntegament a  l’obra de  les esmentades restes. L’incompliment d’aquesta condició pot 
comportar la paralització immediata de les obres. 
 
Amidament i abonament 
 
S'amidarà per m2 realment esbrossats i netejats. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
 
L’amplada es  limitarà, bàsicament, a  les zones afectades per  les obres  i zones d’ocupació temporal, 
tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en l’apartat anterior. 
 
Donades  les  característiques  d’aquest  tipus  d’obra  s’estableix  que  l’amidament  d’aquesta  unitat 
d’obra  es  realitza  en  base  a  la  projecció  horitzontal  del  terreny  a  esbrossar,  acceptant‐se  que  es 
produeix un error amb  la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir present a  l’hora de 
fixar  el  preu  d’aquesta  unitat  ja  que  no  serà  d’abonament  la  diferència  existent  entre  ambdues 
superfícies. 
 
2.2.2.2 Excavació a Cel Obert 
 
Definició 
 
L’excavació  a  cel  obert  consisteix  en  les  operacions  necessàries,  per  excavar,  remoure,  evacuar  i 
anivellar  els  materials  de  la  zona  compresa  entre  el  terreny  natural,  després  d’haver  realitzat 
l’esbrossada i excavació de la terra vegetal, si s’escau, i el limitat pel volum ocupat per l’obra segons 
els plànols, sempre que no siguin considerades com excavacions de pous o rases. 
 
S’inclou en aquesta unitat l’ampliació de trinxeres i/o la millora dels talussos en els desmunts, basses, 
estacions de bombament, trencament de càrrega. 
 
Execució 
 
No es podrà  realitzar  cap  tipus d’excavació  fins que no  s’hagin pres  les  referències  topogràfiques 
precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 
 
Les excavacions s'executaran de  forma que  la superfície acabada sigui anàloga a  la considerada als 
plànols. 
 
Les  superfícies  vistes,  com  talussos,  cunetes, etc., hauran de  tenir una  forma  sensiblement plana, 
refinant‐se quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir‐ho. 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 

 
Mentre es realitzin les diverses etapes de construcció, i fins el reblert definitiu de les excavacions, les 
obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua 
més convenient a judici del Director d’Obra (rases drenants) i utilitzant els medis auxiliars necessaris 
(grups  electrògens,  bombes,  etc.)  a  fi  que  la  presència  d’aigua  no  perjudiqui  les  unitats  d’obra  a 
realitzar. 
 
Durant  l'execució de desmunts es preveurà  la sortida d'aigües pluvials perquè no s’emmagatzemin 
en la zona excavada. 
 
Els materials  sobrants  de  l'excavació  es  transportaran  a  l’abocador  o  al  lloc  de  la  seva  utilització 
posterior. Aquest  transport a abocador haurà de ser  immediat en el cas de  fangs,  roca  i  terres no 
aprovades expressament pel Director d’Obra,  ja que únicament es permetrà  l’aplec a obra dels sòls 
que puguin ser utilitzables per a rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar 
la paralització de  les obres  fins que no  s’efectuï el  transport a  l’abocador de  les  restes  aplegades 
sense autorització. 
 
En cap cas es procedirà al refinament de la superfície que ha de rebre el revestiment. Si es formigona 
contra el  terreny, aquesta operació es durà a  terme passades 24 hores després del  refinament. Si 
això no és possible l'excavació prèvia haurà de deixar un marge de 0,20 a 0,30 m de gruix de material 
a excavar durant el refinament final. En qualsevol cas, durant el període posterior al refinament de la 
caixa es prendran  les mesures necessàries per tal de mantenir  la superfície de  la caixa amb un grau 
d'humitat adient. 
 
El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes derivats de 
despreniments, ruptures, etc. 
 
En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència del 
terreny  no  excavat.  En  especial  s’hauran  d’adoptar  les  precaucions  necessàries  per  evitar  els 
següents  fenòmens:  inestabilitat de  talussos en  roca degut a voladures  inadequades, esllavissades 
produïdes  pel  descalçament  del  peu  de  l’excavació,  erosions  locals  i  entollaments  deguts  a  un 
drenatge defectuós de l’obra. 
 
No es rebutjarà cap material excavat si a  judici del Director d’Obra pot emprar‐se en altres unitats 
d’obra. 
 
Amidament i Abonament 
 
Les  excavacions  a  cel  obert  s’amidaran  per metres  cúbics  (m3)  de material  excavat, mesurat  per 
diferència  entre  els  perfils  del  terreny  original  i  els  perfils  teòrics  de  les  excavacions.  Per  al  seu 
abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
 
Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest projecte. 
Qualsevol  discrepància,  en  planta  o  en  alçat,  que  es  detectin  entre  els  perfils  inclosos  en  aquest 
document  i els perfils reals del  terreny haurà de comunicar‐se per escrit al Director d’Obra amb  la 
justificació corresponent per al seu contrast i modificació. 
 
2.2.2.3 Excavació en Fonaments, Pous i Rases 
 
Definició 
 
L’excavació  en  fonaments,  pous  i  rases  consisteix  en  les  operacions  necessàries,  per  excavar, 
remoure, evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny i el volum limitat per 
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l’obra, segons els plànols, sempre que no siguin considerades com excavacions a cel obert. En cas de 
què  es  presenti  qualsevol  dubte  en  referència  a  la  classificació  d’un  tipus  o  altre  d’excavació,  el 
Director d’Obra decidirà la tipologia de la mateixa. 
 
No  s’entendrà  com  a  excavació  en  rasa  l’excavació  amb  un  ample  que  permeti  el  treball  de 
maquinària pesant en el seu interior, considerant‐se una amplada límit de 3,5 m a partir de la qual es 
considerarà com a excavació a cel obert. 
 
Execució 
 
No es podrà  realitzar  cap  tipus d’excavació  fins que no  s’hagin pres  les  referències  topogràfiques 
precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. Les excavacions s'executaran de forma 
que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als plànols. 
 
Fins  que  finalitzi  el  reblert  definitiu  de  les  excavacions,  les  obres  es  mantindran  en  perfectes 
condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del Director 
d’Obra  i  utilitzant  els medis  auxiliars  necessaris  (grups  electrògens,  bombes,  etc.)  per  tal  que  la 
presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 
 
Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s’emmagatzemin a la 
zona excavada. 
Els materials  sobrants  de  l'excavació  es  transportaran  a  l’abocador  o  al  lloc  de  la  seva  utilització 
posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres que no 
es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels 
sòls  que  puguin  ser  utilitzables  pels  rebliments  posteriors.  No  respectar  aquesta  condició  pot 
comportar  la  paralització  de  les  obres  fins  al  transport  a  abocador  de  les  restes  aplegades  sense 
autorització. 
 
En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència del 
terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar  les mesures necessàries per evitar els següents 
fenòmens:  inestabilitat de talussos en roca degut a voladures  inadequades, esllavissades produïdes 
pel  descalçament  del  peu  de  l’excavació,  erosions  locals  i  entollaments  deguts  a  un  drenatge 
defectuós de l’obra. No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar‐
se en altres unitats d’obra. 
 
Amidament i Abonament 
 
Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat per 
diferència  entre  els  perfils  del  terreny  original  i  els  perfils  teòrics  de  les  excavacions.  Pel  seu 
abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
 
Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest projecte. 
Qualsevol  discrepància,  en  planta  o  en  alçat,  que  es  detecti  entre  els  perfils  inclosos  en  aquest 
document  i els perfils reals del  terreny haurà de comunicar‐se per escrit al Director d’Obra amb  la 
justificació corresponent per al seu contrast i modificació. 
 
2.2.2.4 Rebliments 
 
Definició 

Aquesta unitat consisteix en l’extensió i compactació de sòls adequats o seleccionats al voltant de les 
obres  de  fàbrica  o  en  extradosos,  les dimensions  dels  quals  no  permetin  la  utilitxació  de mitjans 
convencionals d’execució d’un terraplé. 
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Execució 
 

Quan el  rebliment hagi d’assentar‐se  sobre  zones a  les quals hi hagi  corrents d’aigua  superficial o 
subalvees,  es  desviaran  les  primeres  i  capitaran  i  conduiran  les  últimes  fora  del  pou  on  vagi  a 
construir‐se el farciment abans de començar l’execució. 

Si  el  rebliment  s’hagués  de  construir  sobre  terreny  inestable,  turba  o  argila  tova,  s’assegurarà 
l’eliminació d’aquesta matèria o la seva consolidació. 

Els materials de cada  tongada  seran de característiques uniformes  i,  si no ho  fossin,  s’aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant‐los convenientment amb els mitjans adequats. 

Durant  l’execució de  les obres,  la superfície de  les tongades hauran de tenir  la pendent transversal 
necessària per assegurar l’evacuació de l’aigua sense perill d’erosió. 

Una vegada extesa  la tongada es procedirà a  la seva humectació si és necessari. El contingut òptim 
d’humitat  es  determinarà  en  obra  a  la  vista  de  la  maquinària  disponible  i  dels  resultats  que 
s’obtinguin als assaigs realitzats. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació, es prendran les mesures 
adequades, podent procedir a la dessecació per ori o l’adicció i barreja de materials secs i substàncies 
apropiades. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 

Quan  la Direcció d’Obra ho autoritzi, el  rebliment  junt a  les obres de  fàbrica es podrà efectuar de 
manera que les tongades situades a un altre costat de les mateixes no es trobin al mateix nivell. En 
aquest cas els materials del costat més alt, no es podran extendre ni compactar‐se abans que hagin 
transcorregut quinze dies des de la terminació de l’obra de fàbrica contigua, a menys que la Direcció 
d’Obra, prèvia comprovació mitjançant els assaigs que estimin pertinents realitzar, autoritzi  la seva 
execució  amb  antelació.  El  rebliment  haurà  d’abastar  una  densitat  mínima  de  95%  del  proctor 
modificat. 

 

Amidament i abonament  

L’amidament  i  abonament  es  farà  per  metre  cúbic  (m3),  amidat  sobre  perfil  real  del  terreny  i 
compactarà  la  totalitat  d’operacions  necessàries  per  a  la  seva  realització,  així  com  la mà  d’obra, 
maquinària i mitjans auxiliars, tant pal rebliment com pal seu extés i compactació. 

 
2.2.2.5 Demolicions 
 
Definició 

Es defineix  com a demolició,  l’operació d’enderrocament de  tots els elements que obstaculitzin  la 
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel.lats (parcel∙les). 

La seva execució inclou les operacions següents: 

‐  enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses 

‐  retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al  lloc d’utilització o 
aplec definitiu 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del projecte. 
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Execució 

L’execució  de  les  obres  comprèn  l’enderrocament  o  excavació  de materials. Aquestes  operacions 
s’efectuaran  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  l’obtenció  d’unes  condicions  de  seguretat 
suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu 
encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així 
com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions  i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de 
no malmetre cap dels elements que hi puguin existir  i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per 
vibracions, sorolls, etc. 

Amidament i abonament  

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o 
lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El  contractista  té  l’obligació  de  dipositar  els materials  que,  procedents  d’enderrocs,  consideri  de 
possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà 
amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 

 
2.2.3 OBRES DE FORMIGÓ 
 
2.2.3.1‐ Acer Corrugat per Armadures 
 
Definició 
 
Es defineix  com  a  armadures d'acer  a  emprar  en  formigó  armat,  al  conjunt  de barres d'acer que 
presenten  en  la  seva  superfície  resalts  o  estries,  que  per  les  seves  característiques  milloren 
l’adherència amb el  formigó, col∙locades en  l’interior d’aquest per a  resistir els esforços als que és 
sotmès. 
 
Característiques 
 
L'acer a emprar en armadures estarà  format per barres  corrugades  i no es podran emprar barres 
d’acer trefilat (barres llises). Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels 
acers en la EHE‐08. 
 
Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el material a 
emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies barres d'acer. 
 
Execució 
 
Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a  la seva conservació, classificats per 
tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i manipulació. Es prendran totes les 
precaucions perquè els acers no estiguin exposats a  l'oxidació ni es  taquin de greix,  lligants, olis o 
fang. Les armadures es col∙locaran netes de brutícia i exemptes de tot tipus d'òxid. En el cas d'ésser 
necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la mateixa, la tolerància 
de la secció de la barra una vegada neta. 
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Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que aquests 
es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant‐se a allò que prescrigui el Projecte. 
 
La col∙locació de l’armadura es farà mitjançant les oportunes subjeccions i mantenint‐se la distància a 
l'encofrat, de  forma que quedi  impedit  tot moviment d'aquelles durant  l'abocament  i compactació 
del formigó i permetent a aquest embolicar‐les sense deixar cavitats. 
 
Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc., compliran amb el disposat en la EHE‐08. 
 
Control de qualitat 
 
El  Contractista  controlarà  la  qualitat  dels  acers  a  emprar  en  armadures  perquè  les  seves 
característiques  s'ajustin  a  l'indicat  en  el  present  Plec  i  en  la  “Instrucción  para  el  Proyecto  y  la 
Ejecución de Obras de Hormigón estructural EHE‐08". 
 
En  aquest  Plec  i  per  aquesta  obra  es  fixen  els  punts  de  control,  els  assaigs  a  realitzar,  la  seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula següent: 
 

ASSAIGS 
UNE  / 
NLT 

MOSTREIG  CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Control dels materials 

Identificació 
36068 
/ 
36088 

  Normativa vigent 

Certificats 
d’adherència 

    ( 9.3 ) 

Doblegat 
simple 

36068 
/ 
36088 

2  provetes 

cada    cada  
20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

Doblegat‐
desdoblegat 

36068 
/ 
36088 

2  provetes 

cada    cada  
20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

Assaig  de 
tracció 

36401 

2  provetes 

cada    cada 
200 Tn. 
mínim:  3 
assaigs 

TIPUS  FY  FS  R  FS / FY 

B 400 S  400  440  14  1.05 

B 500 S  500  550  12  1.05 

Control geomètric 

Massa  i 
secció 
transversal 

36068 
/ 
36088 

2  provetes 

cada    cada 
20 Tn. 

   %   

  6 ‐ 25  ‐5   

  32 ‐ 50  ‐4   

Ovalitat 
36068 
/ 
36088 

2  provetes 

cada    cada 
20 Tn. 

    màx ‐ míx    

  6 ‐ 8  1.0   

  10 ‐ 14   1.5   

  16 ‐ 25   2.0   

  32 ‐ 50   2.5   

 Corrugues 

36068 
/ 
36088 

2  provetes 

cada    cada 
20 Tn. 

 
 a) amplada  a  1,20 a homologat  
 b) alçada  h  h homologat  
 c) separació  s  s homologat  
 d) angle   =  homologat    
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Control d’execució 

 Longitud  i 
disposició 

  Inspecció 
prèvia  al 
formigonat  

segons plànols 

 Armadura 
flexió ppal. 

  Inspecció 
prèvia  al 
formigonat  

paraments exteriors 

 Rectitud    Inspecció 
prèvia  al 
formigonat  

Rectes 

 Lligams    Inspecció 
prèvia  al 
formigonat  

immobilitat 

 Rigidesa  del 
conjunt 

  Inspecció 
prèvia  al 
formigonat  

Rígid 

 Netedat    Inspecció 
prèvia  al 
formigonat  

Netes 

Recobriment 

 

Inspecció 
prèvia  al 
formigonat 

Tipus ambient  
                  Elements  en 
general 

 
Làmines, prefabricats 

    fck250  fck400 fck400 fck250  fck400  fck400 
  I  20  15  15  15  156  15 

  II  30  25  20  25  20  20 

  III  40  35  30  35  30  25 

   
  (0.0): Article de la EHE on s’assenyala el criteri d’acceptació. 

Taula 1. Punts de control, assaigs i criteris d’acceptació de l’acer corrugat per armadures. 
 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec 
del Contractista. 
 
Amidament i abonament 
 
Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (kg) realment col∙locats a obra, en base als plànols 
constructius finals i als pesos teòrics de cada barra segons el diàmetre de projecte. 
 
Per al seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
 
Els especejaments dels armats seran realitzats pel contractista, que els facilitarà a la Direcció d’Obra 
per al seu contrast  i  la seva aprovació sense que això comporti  l’acceptació o aprovació del sistema 
constructiu emprat per la seva col∙locació, que és responsabilitat pròpia del contractista. 
 
Els  preus  inclouen  el  subministrament,  tall,  doblegament  i  col∙locació  de  les  armadures,  els 
solapaments,  la  diferència  entre  els  especejaments  i  el  ferro  realment  col∙locat  a  obra  i  la  part 
proporcional  de  barres  i  ferros  auxiliars  destinats  a  recolzar  els  engraellats  i  mantenir  la  seva 
separació relativa. També inclou els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb 
el formigó de neteja, així com les minves i els retalls. 
 
 
 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 

2.2.3.2.‐ Formigó 
 
Definició 
 
Es defineix  com  formigó  el producte  format per una barreja de  ciment,  aigua,  àrid  fi,  àrid  gros,  i 
eventualment productes d'addició, que al prendre’s i endurir‐se adquireix una notable resistència. 
 
Característiques generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides en la EHE‐08. 
 
Materials 
 
Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres són els definits en els articles del 
present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles: 
 

Ciment 
 
El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del clinker 
i    sense  cap més  addició  que  pedra  i  guix  natural.  El  ciment  haurà  de  complir  les  condicions 
exigides per la “Instrucción para la recepción de cementos. (RC‐08)”, així com les fixades en la EHE‐
08.  
 
El Director d’Obra  serà qui aprovarà el  tipus de ciment a emprar en cadascuna de  les obres de 
formigó, sense que  la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per  l’abonament 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II‐Z ó tipus IV  i de classe 35 o superior. En el 
cas de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 45. Es tindrà una cura especial en la 
utilització de ciment tipus ARI, la qual haurà de quedar limitada als casos que expressament aprovi 
el Director d’Obra, inclús en la fabricació de peces prefabricades. 
 
El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el 
tipus de  ciment  i nom del  fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a  cada 
remesa el document de remissió amb les mateixes indicacions citades. 
 
Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció 
contra el vent i la pluja. 
 
El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra  la humitat 
del terra i de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació de cada 
remesa.  Es  prepararan  els  magatzems  o  sitges  necessaris  perquè  no  puguin  barrejar‐se  els 
diferents tipus de ciment. 
 
Aigua 
 
L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la EHE‐08. Com a norma general, es podran 
utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica 
hagi  sancionat  com  a  acceptables,  és  a  dir,  que  no  hagin  produït  eflorescències,  esquerdes  o 
pertorbacions en el forjat i resistència d'obres semblants a les que es projecten. 
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Quan no es tinguin antecedents de  la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar  les 
aigües  i,  llevat  justificació especial de què no s'alteren perjudicialment  les propietats exigibles al 
formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la EHE‐08. 
 
Àrid fi 
 
Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 mm 
de malla (UNE 7050). 
 
L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la EHE‐08 i serà preferentment de riu. En 
cas que les sorres no procedeixin de graveres de riu i siguin sorres naturals, sorres procedents de 
matxuqueig, o una barreja d'ambdues, correspondrà al Director d’Obra la seva aprovació. 
 
L'emmagatzematge d'àrids  fins, quan no es  faci en  sitges,  sinó en piles, es  realitzarà  sobre una 
base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30) inferiors de la base de les piles no 
s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 
 
Àrid gruixut 
 
Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons,  la fracció mineral que queda retinguda en el 
tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 
 
L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb  l'especificat en  la EHE‐08  i serà preferentment de 
grava natural o procedent del mallat i trituració de pedra o grava natural o altres productes. En tot 
cas,  l'àrid  es  composarà  d'elements  nets,  sòlids  resistents,  d'uniformitat  raonable,  exempts  de 
pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
 
L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en sitges, sinó en piles, es realitzarà sobre una 
base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30) inferiors de la base de les piles no 
s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 
 
Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com 
també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents 
tipus. 
 
El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 
 
Additius 
 
S'anomena  additiu per  a  formigó  a un material diferent de  l'aigua, dels  àrids  i del  ciment, que 
s'empra  com  a  ingredient  del  formigó  i  s'afegeix  a  la  barreja  immediatament  abans  o  durant 
l'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó 
endurit, o ambdós estats del formigó. 
 
L’ús  d’additius  en  els  formigons  amb  qualsevol  finalitat,  no  podrà  fer‐se  sense  autorització 
expressa del Director d’Obra, que podrà exigir la presentació  
 
d'assaigs o certificació de característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, 
que la substància agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar 
excessivament  les  restants  característiques  del  formigó,  ni  representar  un  perill  per  a  les 
armadures. 
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D'acord amb la norma ASTM‐465, les condicions generals que han de complir els additius seran les 
següents: 
1.  Hauran  de  ser  de marques  de  coneguda  solvència  i  suficientment  experimentades  en  les 
obres. 
2.  Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant 
assaigs de  laboratori, emprant  la mateixa marca  i tipus de conglomerant,  i el mateixos àrids que 
hagin d'emprar‐se en l'execució dels formigons de l'obra. 
3.  A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves solucions 
o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i tanmateix el color 
es mantindrà variable. 
4.  No es permetrà  l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es  trobin 
clorurs,  sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al  formigó en quantitats  superiors als  límits 
equivalents  tolerats en  l'aigua d'amassat per  la unitat de volum de  formigó. S'exceptuarà el cas 
extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 
5.  La  solubilitat  en  l'aigua  ha  de  ser  total,  qualsevol  que  sigui  la  concentració  del  producte 
additiu. 
6.  L'additiu  ha  de  ser  neutre  enfront  als  components  del  ciment,  dels  àrids  i  dels  productes 
siderúrgics, inclús a llarg termini. 
7.  Els additius químics poden subministrar‐se en estat  líquid o sòlid, però en aquest últim cas 
han de ser  fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb  l'estabilitat necessària per assegurar 
l'homogeneïtat de la seva concentració al menys durant deu (10) hores. 
8.  Perquè  pugui  autoritzar‐se  l'ús  de  qualsevol  additiu  químic  és  condició  necessària  que  el 
fabricant o  venedor  especifiqui quines  són  les  substàncies  actives  i  les  inerts que  entren  en  la 
composició del producte. 
 
Els additius es classifiquen en: 

- Airejants. 
- Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 
- Retardadors. 
- Acceleradors. 
- Altres additius químics. 

 
Airejants 
Els  airejants  són  additius  que  tenen  la  funció  d'estabilitzar  l'aire  clos  en  la massa  del  formigó 
durant  la seva  fabricació  i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de dimensions 
microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa. 
 
La finalitat principal de  l'ús d'airejants és augmentar  la durabilitat del formigó contra els efectes 
del gel  i el desgel,  i d’altra banda augmentar  la plasticitat  i  treballabilitat del  formigó  fresc, així 
com reduir la seva tendència a la segregació. 
 
Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintètics 
(fraccions del petroli),  lignosulfats  (polpa de paper), sals derivades dels àcids del petroli, sals de 
materials  proteínics,  àcids  greixosos  resinosos  o  les  seves  sals,  sals  orgàniques  dels  àcids 
alquilsulfònics. 
 
Plastificants 
S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que disminueixen 
la  tensió  interfacial  en  el  contacte  gra  de  ciment‐aigua  degut  a  què  la  seva molècula,  en  fase 
aquosa,  és  per  un  costat  hipotensa‐activa  en  les  superfícies  on  està  absorbida,  i  per  l'altre  és 
hidròfila, el que  facilita el mullat dels grans.  La primera part de molècula és apolar, de  cadena 
carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar. 
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Retardadors 
Són productes que  s'empren per a  retardar  la presa del  formigó per diversos motius:  temps de 
transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar  juntes en el formigonat d'elements de 
grans dimensions, etc. 
 
Acceleradors 
Els  acceleradors  de  presa  són  additius  que  tenen  per  efecte  avançar  el  procés  de  presa  i 
enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 
 
S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid 
desencofrat o posada en càrrega. 
 
Degut als efectes desfavorables que  l'ús d'acceleradors produeix en  la qualitat  final del  formigó, 
únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures 
de  precaució  contra  les  gelades,  tal  com:  augment  de  la  dosificació  del  ciment,  ús  de  ciments 
d'alta  resistència  inicial,  proteccions  de  cobriment  i  calefacció  de  prolongada  duració,  etc.  En 
qualsevol cas, i com en tot ús d’additius, l'ús d’acceleradors ha de ser autoritzat expressament pel 
Director d'Obra. 
 
L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de  les operacions de fabricació  i posada en obra 
de  formigó,  i  en  cap  cas  justifica  la  reducció  de  les mesures  de  precaució  establertes  per  al 
formigonat en temps fred. 
 
Altres additius químics 
En  aquest  apartat  ens  referim  a  productes  diferents  dels  esmentats  en  l’article  anterior  i  que 
s'empraran  en  l'elaboració  de  formigons  per millorar  alguna  propietat  concreta  o  per  facilitar 
l'execució de l'obra. Es classifiquen en: 

- Hidròfugs. 
- Curing compounds. 
- Anticongelants. 
- Desencofrants. 

 
Els  hidròfugs  o  impermeabilitzants  de massa  no  s'utilitzaran,  degut  a  què  la  seva  eficàcia  es 
dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització. 
 
Els productes  filmògens de  curat  són  aquells  aptes per  la  seva  aplicació damunt de  superfícies 
horitzontals  i verticals de formigó amb  l’objectiu de retardar  la pèrdua d’aigua durant el període 
d’enduriment,  i  reduir  al mateix  temps  la  temperatura  del  formigó  exposat  a  la  radiació  solar. 
S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc,  i també per a un posterior curat del formigó 
després del desencofrat o d’un curat per reg inicial. 
 
L’ús  de  productes  filmògens  de  curat  serà  expressament  autoritzat  pel  Director  d’Obra.  L'ús 
d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 
 
Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera que el 
seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 
 
Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen efectes 
perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó. En cap cas es permetrà l'ús 
de desencofrants que ocasionin el descobriment de  l'àrid del formigó, ni amb fins estètics, ni per 
evitar el tractament dels juntes de treball entre tongades, ni en caixetins d'ancoratge. 
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Tipus de formigons 
 
Els  formigons es  classificaran, per  la  seva utilització en  les diverses  classes d'obra, d'acord amb  la 
resistència característica exigible als vint‐i‐vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 
cm)  de  diàmetre  i  trenta  centímetres  (30  cm)  d'alçada,  establint‐se  els  tipus  de  formigó  que 
s'indiquen en la taula següent: 
 

TIPUS  H‐15 H‐20 H‐25 H‐30 H‐35

fck (N/mm2) 15  20  25  30  35 

Taula 2. Classificació dels formigons segons la seva resistència als vint‐i‐vuit dies. 
 
Dosificació del formigó 
 
La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la seva 
missió posterior, havent d'ésser en  tot  cas acceptada pel Director d’Obra.  La quantitat mínima de 
ciment per metre cúbic serà de cent setanta‐cinc (175) quilograms pels formigons en massa i de tres‐
cents (300) quilograms pels formigons armats. 
 
En  cas  de  formigons  que  hagin  de  realitzar  una  funció  d’impermeabilitat  i  l’alçada  d’aigua  sigui 
superior a cinc (5) metres de columna d’aigua, la  
dosificació  mínima  de  ciment  per  metre  cúbic  de  formigó  serà  de  tres‐cents  cinquanta  (350) 
quilograms. 
 
En  la  dosificació  d'aigua  es  tindrà  en  compte  la  quantitat  d'humitat  dels  àrids  per  efectuar  la 
correcció adequada. 
 
Consistència del formigó 
 
La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en obra i 
compactació,  aquest  embolcalli  les  armadures  sense  solució  de  continuïtat  i  ompli  els  encofrats 
sense que es produeixin fluixers. La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència 
segons la Norma UNE 83313. 
 
Les  diverses  consistències  i  els  valors  límits  dels  assentaments  en  el  con  d'Abrams  seran  els  que 
figuren en la Taula 3. 
 
 

CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT TOLERÀNCIA

Seca (S)  0 ‐ 2 cm  0 cm 
Plàstica (P)  3 ‐ 5 cm   1 cm 
Tova (Blanda)  6 ‐ 9 cm   1 cm 
Fluida (Fluida)  10 ‐ 15 cm   2 cm 

Taula 3. Consistència en funció de l’assentament del con d’Abrams. 
 
La  consistència  del  formigó  serà  la més  seca  possible,  compatible  aquesta  amb  els mètodes  de 
posada en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i estableixin. 
 
Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons posats a 
obra,  i  fluida,  per  l’addició  d’un  superplastificant,  en  els  formigons  de  les  peces  prefabricades, 
podent‐se reduir a criteri del Director d’Obra en funció de la compacitat i impermeabilitat obtinguda 
en els formigons executats. 
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Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball 
 
La  posada  en  marxa  del  formigó  no  s'haurà  d'iniciar  fins  que  s'hagi  estudiat  i  aprovat  la  seva 
corresponent fórmula de treball. 
 
La  fórmula esmentada assenyalarà exactament, el  tipus de ciment Pòrtland a utilitzar,  la  tipologia, 
classe  i  granulometria  dels  àrids,  el  gruix màxim  de  l’àrid  gros,  la  consistència  del  formigó,  els 
continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la marca, 
tipus,  quantitat  i  dosificació  en  pes  de  ciment  dels  additius  emprats.  Sobre  les  dosificacions 
ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents: 

1. L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 
2. El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 
3. L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 

 
La fórmula que finalment s’esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en compte 
els següents punts: 

- El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 
- Les sorres seran preferentment de riu  i només podran ser d'una altra procedència si així ho 

accepta el Director d’Obra. 
- El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un 

gruix  màxim  d’àrid  de  12  mm  per  tal  d’augmentar  la  dosificació  de  ciment  i  la  seva 
impermeabilitat.  Solament  en  casos  justificats  el Director  d’Obra  podrà modificar  aquesta 
prescripció, augmentant‐ho com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces 
prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de fins a 20 mm si la fabricació d’aquestes és 
molt acurada, aconseguint‐se una gran compacitat del formigó tant per la fórmula de treball 
com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials. 

- La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra,  i fluida, 
per  l’addició  de  superfluidificant,  en  els  formigons  de  prefabricats,  ajustant‐se  en  tot  cas 
segons els medis de col∙locació a obra. Les consistències han d’estar prèviament aprovades 
pel Director d’Obra. 

- El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 
en els formigons armats. 

- La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent‐se superar la relació 0,55 a menys 
que així ho decideixi expressament el Director d'Obra. 

- Com  a  referència  inicial  en  formigons  col∙locats  a  obra  es  disposarà  un  55%  de  sorres 
rentades sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 
i 6 mm. 

- La resistència característica del formigó serà fck > 350 kp/cm2 en el revestiment amb peces 
prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col∙locat a obra. 

 
 

- Es  podrà  recórrer  a  l'addició  de  productes  airejants  per  tal  d'aconseguir  una  bona 
treballabilitat    del  formigó, mantenint  l'aire  incorporat  entre  un  3,5  i  un  5,5%.  Es  farà  ús 
preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o similar. 

- En  les  peces  prefabricades  es  podrà  emprar  superfluidificant  a  base  de  melamines 
sintètiques. 

 
Execució 
 
Formigó de neteja 
Prèviament a  la col∙locació de  les armadures en  fons de  fonamentació, sabates,  lloses  i soleres, es 
recobrirà el terreny amb una capa de formigó H‐15 en un gruix de 5 cm com a mínim, col∙locant‐se 
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separadors  entre  aquesta  capa  i  l'armadura  corresponent.  Les  capes  de  formigó  de  neteja  es 
deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 
 
Posada en obra 
Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó i la 
seva posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar aquest termini si s’empren 
conglomerants  o  addicions  especials,  podent  augmentar‐ho,  a més,  quan  s'adoptin  les mesures 
necessàries per  impedir  l'evaporació de  l'aigua o quan concorrin  favorables condicions d'humitat  i 
temperatura.  En  cap  cas,  es  tolerarà  la  col∙locació  en  obra  d'embulls  que  acusin  un  principi 
d’enduriment, segregació o dessecació. 
 
No  es permetrà  l'abocament  lliure de  formigó des d'alçades  superiors  a un metre  i mig  (1,50 m) 
quedant prohibit el  llençar‐lo amb pales a gran distància, distribuir‐lo amb rastells, o fer‐lo avançar 
més d'un metre  (1 m) dintre dels  encofrats.  Tampoc  es permetrà  l'ús de  canaletes  i  trompes pel 
transport  i  abocament  del  formigó,  llevat  que  l'Enginyer  Director  ho  autoritzi,  expressament,  en 
casos particulars. 
 
La col∙locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que  l'extrem de  la màniga no estigui 
situat  a més de  tres metres  (3 m) del punt d'aplicació, que  el  volum del  formigó  llançat  en  cada 
descàrrega  sigui  superior  a  dos‐cents  litres (200 l.), que s'elimini tot l’excés de rebot del material, i 
que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 
 
A  l'hora  d'abocar  el  formigó,  es  remourà  enèrgica  i  eficaçment,  perquè  les  armadures  quedin 
perfectament embolicades, posant‐hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat d'acer 
i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures. 
 
En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu gruix. 
 
En pilars, el  formigonat  s'efectuarà de  forma que  la  seva  velocitat no  sigui  superior a dos metres 
d'alçada  per  hora  (2 m/h),  i  removent  enèrgicament  la massa,  perquè  no  quedi  aire  pres,  i  vagi 
assentant  uniformement. Quan  els  pilars  i  elements  horitzontals  recolzats  en  ells  s'executin  d'un 
mode continu, es deixaran transcórrer al menys, dues hores (2 h) abans de procedir a construir els 
indicats elements horitzontals, a fi de què el formigó dels pilars hagi assentat definitivament. 
 
Compactació 
 
La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per aconseguir 
un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat de qualitat. 
 
De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, eliminant 
la possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó. 
 
La distància entre els punts  successius d'immersió no  serà  superior a  setanta‐cinc centímetres  (75 
cm.)  i serà  l'adequada per a produir en tota  la superfície de massa vibrada una humectació brillant, 
sent preferible  vibrar en molts punts per poc  temps,  a  vibrar en pocs punts prolongadament. No 
s’introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la paret de l'encofrat. 
 
Curat 
 
Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, que es 
perllongarà  al  llarg del  termini que  a  l'efecte  fixi  el Director de  l'Obra,  segons  el  tipus de  ciment 
emprat i les condicions climatològiques del lloc. 
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El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent  (70%) de  la resistència 
característica fixada al projecte. 
El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies. 
 
En qualsevol cas, haurà de mantenir‐se  la humitat del formigó,  i evitar‐se totes  les causes externes, 
com  sobrecàrregues o  vibracions, que puguin provocar  la  fissuració de  l'element  formigonat. Una 
vegada endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies mitjançant arpilleres, estores 
de  palla  o  altres  teixits  anàlegs  d'alt  poder  de  retenció  d'humitat,  que  s’hauran  de  regar 
freqüentment. 
 
Toleràncies 
 
La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats respecte d'una 
regla de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la següent: 
 

- Superfícies vistes:    cinc mil∙límetres (5 mm). 
- Superfícies ocultes:   vint‐i‐cinc mil∙límetres (25 mm). 
- Solera del canal:    tres mil∙límetres (3 mm). 

 
Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents: 
 

- Superfícies vistes:    cinc mil∙límetres (5 mm). 
- Superfícies ocultes:   trenta‐cinc mil∙límetres (35 mm). 

 
Limitacions en l’execució 
 
Formigonat en temps fred 
El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les quaranta‐
vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero graus centígrads (0° 
C). A aquests efectes, el fet de  
què la temperatura registrada a les nou hores (9 h) del matí (hora solar) sigui inferior a quatre graus 
centígrads  (4° C), pot  interpretar‐se com a motiu suficient per a preveure que el  límit prescrit serà 
assolit a l'esmentat termini. 
 
Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si s'utilitza ciment 
siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar‐se en cinc graus centígrads 
(5° C). 
 
Amb  formigons  en massa  amb  ciment  Pòrtland,  els  límits  de  temperatures  fixats  als  dos  primers 
paràgrafs d'aquest article podran rebaixar‐se en tres graus centígrads (3° C), si s'utilitza una addició 
que  porti  clorur  càlcic.  Sempre  i  en  tot  cas,  la  utilització  d'additius  anticongelants  haurà  de  ser 
autoritzada pel Director d’Obra. 
 
En els  casos que, per absoluta necessitat,  i prèvia autorització del Director d’Obra, es  formigoni a 
temperatures  inferiors a  les anteriorment  senyalades,  s'adoptaran  les mesures necessàries perquè 
durant  l’adormiment  i  enduriment  del  formigó  no  es  produeixen  deterioraments  locals  en  els 
elements corresponents, ni descensos permanents en les seves característiques. 
 
La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus centígrads (5° 
C). 
 
Es  prohibeix  abocar  el  formigó  quan  els  armats, motlles,  encofrats,  etc.  tinguin  una  temperatura 
inferior a zero graus centígrads (0° C). 
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Formigonat en temps calorós 
Quan el  formigonat es  realitzi en  temps calorós, es prendran  les mesures adients a  fi d’evitar una 
evaporació lleugera de l’aigua en què es barregi, tanmateix mentre s’efectuï el transport com durant 
la col∙locació del formigó. Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent 
per tal d’evitar el seu dessecament. 
 
En  tot  cas,  es  suspendrà  el  formigonat  si  la  temperatura  ambient  és  superior  a  quaranta  graus 
centígrads  (40º  C),  llevat  que  s’adoptin  les mesures  oportunes  i  amb  l’autorització  expressa  del 
Director de l’Obra. 
 
Formigonat en temps de pluges 
El  formigonat  es  suspendrà,  com  a  norma  general,  en  cas  de  pluges,  adoptant‐se  les  mesures 
necessàries per a evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser aprovada pel Director d’Obra. 
 
2.2.3.3.‐ Encofrats i Motlles 
 
Definició 
 
Es  defineix  com  encofrat  l’element  destinat  a  emmotllar  in  situ  els  formigons  i morters.  Pot  ser 
recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta. 
 
Execució 
 
Abans d’iniciar  les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir  l’aprovació expressa del 
Director de  l’Obra de  l’encofrat  realitzat, sense que aquesta autorització signifiqui en cap moment 
eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó. 
 
Els  encofrats  s'humectaran  abans  de  formigonar  a  fi  d'evitar  l'absorció  de  l'aigua  continguda  al 
formigó  i es netejaran especialment els  fons, deixant‐se obertures provisionals per  facilitar  la seva 
neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb l'objectiu de què no 
deixin fugir les pastes durant el formigonat. 
Es obligatori l’ús de desencofrant. 
 
Tant els juntes com  les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir  la resistència  i duresa 
necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els efectes dinàmics 
produïts pel sistema de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es produeixin esforços anormals 
en el formigó, ni durant  la col∙locació a obra ni en el període d’enduriment. Així mateix, tampoc es 
produiran moviments localitzats en els encofrats superiors a cinc mil∙límetres (5 mm). 
 
Les  superfícies  interiors dels encofrats hauran d’ésser  suficientment  llises  i uniformes  a  fi que els 
paraments de les peces de formigó emmotllades en  
 
 
aquests  no  presentin  defectes,  deformacions,  ressalts  ni  rebaves  superiors  a  cinc mil∙límetres  (5 
mm). 
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Quan es realitzi  l’encofrat d’elements de gran alçada  i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran en  les 
parets  laterals dels encofrats  finestres de  control,  les quals  tindran  les mides  suficients per  tal de 
permetre  la  compactació  del  formigó.  Aquestes  obertures  es  disposaran  en  un  espai  vertical  i 
horitzontal no superior a un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 
 
Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les aproximacions de 
les  corbes amb poligonals  tan  sols es  realitzaran amb  l'autorització expressa del Director d’Obra  i 
s’hauran  de  seguir  els  criteris  que  aquest  fixi  per  tal  d’aconseguir  la  qualitat  desitjada  en  les 
superfícies. 
 
Els productes que  s’utilitzin a  fi de  facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb 
l'especificat en  la EHE‐08  i estar aprovats pel Director de  l’Obra. Com a norma general, s’utilitzaran 
vernissos  antiadherents  formats  per  silicones,  o  preparats  amb  olis  solubles  amb  aigua  o  grassa 
diluïda,  defugint  en  tot  cas  de  l’ús  de  gas‐oil,  grassa  corrent,  o  qualsevol  altre  producte  anàleg. 
Durant  la  seva aplicació  s’hauran d’evitar escorrenties en  les  superfícies verticals o  inclinades dels 
motlles  o  encofrats. Així mateix,  tots  aquests  productes  no  impediran  la  posterior  col∙locació  del 
revestiment  ni  la  possible  execució  de  juntures  de  formigonat,  i  particularment  quan  es  tracti 
d’elements que després hagin d’unir‐se entre ells. 
 
Motlles 
Els motlles  que  han  estat  utilitzats  i  que  serviran  per  fabricar més  elements,  seran  degudament 
rectificats  i netejats. Els motlles hauran de permetre  l’evacuació de  l’aire  intern quan es formigoni. 
Per aquest motiu, en determinades ocasions serà necessari preveure respiralls. 
 
En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada tongada siguin 
independents,  hauran  d’estar  perfectament  subjectes  i  travats  entre  ells,  a  fi  d’evitar moviments 
relatius durant la fabricació, els quals poguessin modificar els recobriments de les armadures actives, 
i com a conseqüència les característiques resistents de les peces fabricades en aquests motlles. 
 
En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc.,  i com a conseqüència hagin variat  les 
seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar‐se a recuperar la seva 
forma correcta. 
 
Encofrats de fusta 
Els juntes entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin escapar  la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà autoritzar  l’ús 
d’un segellat adequat. 
 
En el cas de  formigons vistos,  l'encofrat  serà de  fusta,  ribotada, encadellada  i  regruixada.  La  fusta 
estarà exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa 
o textura. Contindrà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el diàmetre d’aquests serà 
inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. 
 
Desencofrat 
 
El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima necessària 
pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de desencofrat en funció de 
la tipologia del formigó a desencofrar. 
 
El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar‐se passats 
tres dies  (3 d) després del  formigonat de  la peça,  llevat que durant aquest període s’hagin produït 
temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el procés normal d’enduriment 
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del formigó. Els costers verticals d’elements de molt gruix o els horitzontals s’hauran de retirar abans 
dels set dies (7 d) amb les mateixes condicions esmentades anteriorment. 
 
El Director de l’Obra podrà reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) respectivament, 
quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 
El  desencofrat  s’haurà  de  dur  a  terme  el més  aviat  possible,  sense  que  això  suposi  un  perill  per 
formigonat i amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat. 
 
En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de l’operació de 
tesat  i, en general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de  l’estructura, a fi de què 
els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats. 
 
Els  filferros, barres d’acer  i ancoratges de  l’encofrat que hagin quedat  fixats al  formigó, es  tallaran 
arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció. 
 
Amidament i Abonament 
 
Els  encofrats  i motlles  s’amidaran  per metres  quadrats  (m2)  de  superfície  de  formigó  realment 
encofrada mesurada en les plànols. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus 
 
Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en  la  justificació del preu o en  la seva descripció no 
figuri explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 
 
Els  preus  inclouen  l'encofrat  i  desencofrat  del  formigó,  el  curat,  la  impermeabilització  dels  forats 
deixats  al  formigó  per  a  la  subjecció  dels  pannells,  i  tots  els medis  auxiliars  necessaris  per  a  la 
correcta  execució  de  les  obres  com  ara, maquinària  auxiliar,  desencofrant,  separadors,  líquid  de 
curat, etc. 
 
2.2.4 PAVIMENTS 
 
2.2.4.1 Bases de tot‐ú artificial 
 
Condicions generals 
 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. La 
superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
 
En  tota  la  superfície  s'ha d'arribar,  com a mínim, al grau de  compactació previst expressat  com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT‐108). 
 
Toleràncies d'execució: 
 
‐ Nivell de la superfície per a tipus de trànsit T42: ± 20 mm 
‐ Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
Condicions del procés d’execució 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se 
té  les  condicions  de  qualitat  i  formes  previstes,  amb  les  toleràncies  establertes.  Si  en  aquesta 
superfície hi ha defectes o  irregularitats que excedeixen  les  tolerables,  s'han de  corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 
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No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
 
La humitat òptima de compactació, deduïda de  l'assaig  "Próctor Modificat",  segons  la norma NLT‐
108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en 
la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
comprès entre 10 i 30 cm. 
 
Totes  les aportacions d'aigua han de  fer‐se abans de  la  compactació. Després,  l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col.locar la capa següent. 
 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap 
al  centre  per  a  cavalcar‐se  en  cada  recorregut  en  un  ample  no  inferior  a  1/3  del  de  l'element 
compactador. 
 
Les zones que, per  la  seva  reduïda extensió, el  seu pendent o  la  seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin  la utilització de  l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes  que  es  derivin  d'aquest  incompliment  han  de  ser  reparats  pel  contractista  segons  les 
indicacions de la D.F. 
 
Les  irregularitats  que  excedeixin  les  toleràncies  especificades  a  l'apartat  anterior  han  de  ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 
el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
Material 
 
La preparació del tot‐u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació 
també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari. 
 
Amidament i Abonament 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions‐tipus senyalades a la D.T. 
 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 
2.2.4.3 Paviments de llambordins 
 
Definició  
 
Formació de paviments de llambordins. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐ Col.locació de la capa de sorra 
‐ Col.locació de les peces  

 
Condicions generals 
 
El  paviment  ha  de  formar  una  superfície  plana,  uniforme  i  s'ha  d'ajustar  a  les  alineacions  i  a  les 
rasants previstes. 
 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 
 
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 
 
Pendent transversal        >= 2% 
 
Toleràncies d'execució: 
     ‐ Replanteig                    ± 10 mm 
     ‐ Nivell                             ± 10 mm 
     ‐ Planor                            ± 4 mm/2 m 
     ‐ Alineació de la filada   ± 3 mm/2 m 
 
 
Amidament i abonament 
 
m2  de  superfície  amidada  segons  les  especificacions  de  la  D.T.  i  amb  deducció  de  la  superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
 
     ‐ Forats d'1,00 m2, com a màxim     No es dedueixen 
     ‐ Forats de més d'1,00 m2                 Es dedueix el 100% 
 
Aquests criteris  inclouen  l'acabament específic dels acords a  les vores,  sense que comporti  l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
NTE‐RSR/84 “Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas. 
 
2.2.4.3 Tractaments superficials  mitjançant regs amb graveta bicapa 
 
Definició 
 
Aplicació de dues capes de lligant i dues d’arid. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i despreniments de granulat. 
Ha  de  tenir  una  textura  uniforme,  que  proporcioni  un  coeficient  de  resistència  a  lal  lliscada  no 
inferior a 0,65, segons la norma NLT‐175/73. 
 
Reg amb graveta bicapa 
 
El tipus de reg amb graveta bicapa serà: 
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Aplicació  Àrid  Dotació (l/m2)  Lligant  Dotació (kg/m2) 

1ª  AE 10/5  6‐8 
EAR2 

0.7 

2ª  AE 5/2  4‐6  0.5 

 
Procés d’execució 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 
 
No  s'han de  fer  regs amb graveta  sobre  superfícies mullades quan el  lligant utilitzat  sigui quitrà o 
betum asfàltic. 
 
S'ha de comprovar  la  regularitat superficial  i  l'estat de  la superfície sobre  la què s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. 
 
La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, 
matèria solta o que pugui ser perjudicial.  
 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant. 
 
L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la 
dotació als junts transversals de treball col.locant tires de paper o altre material sota els difusors. 
 
L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes 
de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 
 
En el cas què la D.F. ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de 
l'estesa del primer granulat. 
 
El  piconatge  del  granulat  s'ha  d'executar  longitudinalment  començant  per  la  vora  inferior, 
progressant cap al centre i solapant‐se cada passada amb l'anterior. 
 
El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció 
de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 
 
El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, 
o  30  minuts,  quan  el  lligant  sigui  betum  asfàltic  fluidificant  o  emulsió  bituminosa;  des  del 
començament de la seva estesa. 
 
Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la D.F., 
per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi 
quedat solt sobre la superfície abans de permetre la circulació. 
 
S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la 
seva terminació. Si això no és factible, s'ha de  limitar  la velocitat a 40 km/h  i s'ha d'avisar del perill 
que representa la projecció de granulat. 
 
En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la D.F. ordeni el contrari, s'ha de 
fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 
 
Quan  la superfície a  tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de  fer un  tram de prova prèviament al 
tractament superficial. 
 
La D.F. podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 
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Amidament i Abonament 
 
El  lligant hidrocarbonar  s’abonarà per  tones deduïdes com a  superfície  tractada, amidada  sobre el 
terreny amb la secció‐tipus dels plànols. 
 
Aquest criteri inclou la preparació de la superfície que ha de rebre el tractament superficial. 
 
Els  àrids  empleats  s’abonaran  per  tonelades  (t)  deduïdes  com  a  part  de  la  superfície  tractada 
amidada sobre el terreny amb la secció‐tipus dels plànols  
 
 
per  la dotació mitja de  l’àrid dels assaigs de control. L’abonament  inclourà  l’estesa  i el.liminació de 
l’àrid no adherit. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per  les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86  (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 
9.10). 
 
Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sòl "in situ" i tractaments 
especials amb lligants hidrocarbonats. 
 
6.1 i 2‐IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2‐IC: Secciones de Firme." 
 
 
2.2.5 CANONADES 
 
Definició 
 
En  el  context  del  present  capítol,  es  defineix  com  a  canonada  el  conducte  constituït  per  tubs 
comercials  o  prefabricats,  convenientment  units  entre  sí,  incloses  les  unions,  colzes,  derivacions, 
reduccions, vàlvules i quants accessoris s’instal∙lin en aquesta. 
 
Unions: Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí de forma fixa (unió soldada o unió 
per encolat) o desmuntable (juntes elàstics, juntes rígids). 
 
Llit: Capa de formigó o material granular sobre la que es recolza directament la canonada. 
 
Bressol: Llit de formigó o material granular amb un arc de recolzament corresponent a un angle de 
noranta a cent vint graus (90º a 120º) en el centre de la canonada.  
 
Normativa 
 
Les canonades per abastament d’aigua potable compliran les condicions fixades en el vigent “Pliego 
de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Abastecimiento  de  Agua”  del  MOPU.  El 
material  component d’aquestes  canonades  complirà  la normativa  sanitària vigent en particular, el 
R.D. 1138/1990, de 14 de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre de 1990), i la Resolució de la 
Subsecretaria per a la Sanitat, del Ministeri de Sanitat i Consum, de 4 de novembre de 1982. 
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Les  canonades  per  a  sanejament  compliran  les  condicions  fixades  en  el  vigent  “Pliego  de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”, del MOPU. 
 
Materials 
 
1. Tubs 
Els tubs compliran les prescripcions establertes en els apartats corresponents del present plec. 
 
En  la  selecció del material dels  tubs  i  la  classe d’aquests  s’haurà de  tenir en  compte, a més de  la 
durada de la seva vida útil, els següents factors: 
A) Accions mecàniques, individualment i en les seves combinacions més desfavorables. 

‐  Pes propi del tub. 
‐  Pes del fluid a transportar. 
‐  Càrregues verticals del reblert, en canonades soterrades. 
‐  Càrregues concentrades, especialment del trànsit, en canonades soterrades. 
‐  Pressió  hidràulica  interior:  Màxima  pressió  interior  de  servei,  incrementada  en  la 

sobrepressió per cop d’ariet calculada, o estimada, en  tant per cent de  l’anterior; o,  si  fos 
més gran, la pressió hidrostàtica màxima possible. 

‐  Depressió interior, per buidat brusc de la canonada. 
‐  Pressió  exterior  uniforme:  en  canonades  soterrades  sota  el  nivell  freàtic  i  en  canonades 

subaquàtiques. 
‐  Reaccions de recolzament, en canonades amb recolzaments aïllats. 
‐  Assentaments diferencials, en canonades soterrades. 
‐  Esforços longitudinals, d’origen tèrmic i/o mecànic. 

B) Accions físico‐químiques. 
‐  Atac químic del fluent. Aigües naturals agressives, de baix pH o que continguin sals dissoltes, 

aigües residuals de poblacions i residuals industrials. 
‐  Agents  meteorològics.  Radiació  solar  UV  en  tubs  de  plàstic,  insolació,  temperatures 

extremes. 
‐  Temperatura del fluent, especialment en tubs de plàstic. 
‐  Potencial agressivitat del terreny i/o de l’aigua freàtica, en canonades soterrades. 
‐  Envelliment autogen del material polimèric, en canonades de plàstic. En funció del temps, de 

la  temperatura  i  de  l’estat  tensional  permanent  del  material  dels  tubs;  especialment  la 
disminució progressiva de la seva resistència mecànica i del mòdul elàstic. 

C) Altres factors. 
‐  En canonada a  l’exterior: Conservació de  la protecció superficial, conservació  i reparació de 

juntes i dispositius de recolzament, i possibles desperfectes per actes de vandalisme. 
‐  En  canonades  soterrades:  Conseqüències  de  possibles  avaries,  mitjans  de  revisió  i 

conseqüències  de  les  aturades  i  cost  de  les  reparacions.  Protecció  anticorrosiva  de  les 
canonades metàl∙liques amb pintures o amb protecció catòdica. 

 
En els casos de canonades soterrades serà obligatòria la comprovació mecànica dels tubs davant les 
càrregues ovalitzants, suposada la canonada buida. No es sobrepassaran les tensions de treball ni les 
deformacions d’ovalització admissibles,  segons  sigui el  tipus de material  i  les condicions de  servei. 
Quan  es  tracti  de  material  polimèric  es  tindran  en  compte  les  resistències  i  el  mòdul  de 
deformabilitat corresponents al final de la vida útil exigida en el Projecte, en funció del temps, de la 
temperatura del fluent i de la tensió a que estigui sotmès el material del tub de manera permanent. 

 
2. Unions 
Els tipus d’unions seran els definits en els Plànols i en el present Plec. 
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El  Contractista  estarà  obligat  a  presentar  plànols  de  detall  dels  juntes  i  també  especificarà  les 
característiques dels materials i elements que la formen i les instruccions de muntatge. 
 
El Contractista presentarà els certificats dels assaigs  i proves realitzats pel fabricant que garanteixin 
l’eficiència del junt o unió proposta. 
 
L’aprovació pel Director del tipus d’unió proposta es considerarà provisional, a reserva del resultat de 
les proves per trams de la canonada instal•lada. 
 
Les unions hauran de complir les següents condicions: 
‐  Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
‐  No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
‐  Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives externes i internes, 

segons les circumstàncies de l’obra i duració de la vida útil exigida en el Projecte. 
‐  Estanqueïtat de  la unió a  la pressió de prova dels tubs, establerta per  la normativa vigent o 

pel present Plec. 
‐  Estanqueïtat de  la unió contra eventuals  infiltracions des de  l’exterior cap a  l’interior de  la 

canonada. 
 
Per  la seva deformabilitat,  les unions es divideixen en rígides  i elàstiques. Rígides són aquelles que 
impedeixen el moviment relatiu entre els tubs acoblats entre sí. Elàstiques són aquelles que, sense 
perdre  la  seva  estanqueïtat,  poden  admetre  lleugers  moviments  motivats  per  variacions 
dimensionals,  assentaments  del  recolzament  i  girs,  sense  detriment  de  les  seves  condicions 
resistents. 
 
Les unions rígides podran realitzar‐se per soldadura, mitjançant brides, junt roscat, i per reblert que 
endureix i es fa rígid (queden prohibides els juntes encolats). 
 
Els  juntes  elàstics  s’executaran  per  mitjà  d’un  o  varis  anells  d’estanquitat,  de  cautxú  natural  o 
sintètic, allotjats en  rebaixos anulars  conformats a  l’interior de  la  copa o del maneguet  segons es 
tracti de tubs llisos amb unió de maneguet o de tubs amb embocadura, en les d’unions per endoll.  
 
Els anells elàstics hauran de ser fabricats amb materials durables i resistents químicament al possible 
atac del fluent. 
 
3. Peces especials 
Les peces especials que  formen els colzes, derivacions  i reduccions de  les canonades compliran  les 
mateixes  condicions  exigides  per  als  tubs  i  seran  sotmeses  a  les mateixes  proves  i  assaigs  que 
aquests. 
 
4. Equips hidromecànics 
Els equips hidromecànics  intercalats entre els  tubs,  com ara vàlvules, ventoses  i  juntes d’expansió 
compliran  les  condicions  exigides  en  aquest  Plec,  i  hauran  d’ésser  col∙locats  en  la  seva  posició 
definitiva en efectuar la prova de la canonada instal∙lada. 
 
Execució 
 
Replanteig 
El  replanteig  de  la  canonada  serà  efectuat  pel  Contractista  senyalitzant  els  vèrtexs,  bisectrius  i 
tangents, i col∙locant punts de referència d’alineació i de nivell (on convingui per millor ajustar‐se a la 
traça del projecte, içada cinquanta metres (50 m.) com a màxim). 
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Els  tubs es  col∙locaran en  la  seva posició  correcta partint dels punts de  referència d’alineació  i de 
nivell, pels mitjans que el Contractista estimi convenients, amb les següents toleràncies respecte de 
la seva posició teòrica definida en els plànols: 
 

‐Màxima desviació de l’alineació en qualsevol punt:   10 cm. 
‐Màxima desviació del nivell en qualsevol punt: 

  .Amb pendents més grans de l’1% :     2 cm. 

  .Amb pendents igual o menors a l’1% :     1 cm. 
 

Rasa per a canonades soterrades 
Fons de Rasa. Es defineix com a fons de rasa la part inferior d’aquesta en la qual s’allotja el conjunt 
format pel tub amb el seu  llit de recolzament  i el reblert de material granular a ambdós costats del 
tub i sobre aquest fins a una determinada alçada des de la seva generatriu superior, definida en els 
plànols. 
 
La forma i dimensions del fons de rasa seran les definides en els plànols. El seu ample haurà d’ésser 
suficient per a permetre la correcta instal∙lació de la canonada, i especialment el llit de recolzament i 
la compactació del reblert a ambdós costats del tub, així com l’execució de les unions o juntes. 
 
L’ample  del  fons  de  rases  de  profunditat  més  gran  de  0,80  m,  exclòs  l’espai  ocupat  per 
l’apuntalament, en el seu cas, no serà inferior al diàmetre exterior del tub incrementat en quaranta 
centímetres  (40  cm), amb un mínim de  seixanta  centímetres  (60  cm). En  rasa de profunditat més 
gran d’1,50 m, l’ample del fons no serà menor de 90 cm. 
 
No han de transcórrer més de cinc (5) dies entre l’excavació de la rasa i la col∙locació de la canonada, 
en cas de terrenys argilosos, margosos o de fàcil meteorització. Si fos absolutament  imprescindible 
efectuar  amb  més  antelació  l’obertura  de  les  rases,  s’haurà  de  deixar  sense  excavar  uns  vint 
centímetres  (20  cm)  sobre  la  rasant  de  la  solera,  i  realitzar  el  seu  acabat  en  termini  inferior  a 
l’esmentat. 
 
Instal∙lació de canonades soterrades 
 
El Contractista efectuarà el muntatge de  la canonada amb personal especialitzat en aquest  treball. 
Procurarà  que  el  recolzament  de  la  canonada  sigui  continu  i  uniforme,  per  a  evitar  futurs 
assentaments diferencials i flexions longitudinals en els tubs. 
 
El  llit de  recolzament dels  tubs  i el  reblert que envolta el  tub  s’executaran  amb molt de  compte, 
emprant els materials especificats en el Plec o en els Plànols. 
 
S’examinaran d’un en un tots els tubs abans de baixar‐los a la rasa, i s’apartaran i retiraran de l’Obra 
els que presentin deteriorament. El descens dels tubs al fons de la rasa es realitzarà amb els mitjans 
auxiliars apropiats, segons sigui el pes, longitud i classe de material dels tubs. 
 
Es comprovarà que un cop col∙locats els tubs en el fons de la rasa, el seu interior sigui lliure de terra, 
pedres, útils de treball i de tot material estrany. 
 
Es  procedirà  al  centrat  i  alineació  dels  tubs  i  es  calçaran  convenientment  per  a  impedir  que  es 
moguin  en  les operacions  següents.  En  els  casos de  rases  amb  pendent  superior  al deu  per  cent 
(10%), la canonada es muntarà en sentit ascendent; però si això no fos possible, s’hauran de prendre 
les mesures necessàries per a evitar  lliscaments dels tubs  ja col∙locats. Si, malgrat tot, algun tub es 
mogués s’haurà de remoure el reblert, retirar els tubs que es mouen i preparar el recolzament com 
per a la seva primera col∙locació. 
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Quan s’interrompin les operacions de muntatge, s’embussaran els extrems lliures de la canonada per 
a impedir l’entrada d’aigua o de cossos estranys en el  
 
seu interior. No obstant, aquesta precaució, al reprendre el treball, es procedirà a examinar amb tota 
cura  l’interior de la canonada i netejar‐lo si fos necessari. 
Els  juntes o unions dels  tubs s’executaran amb molta atenció seguint  les  instruccions del  fabricant 
dels tubs i les especificacions d’aquest Plec. Per això, el Contractista haurà de disposar dels materials 
i  útils  de  treball  o  eines  adequades  al  tipus  de  juntes  o  d’unió  a  realitzar.  Així mateix  haurà  de 
disposar  de  l’espai  lliure  suficient  per  a  poder  executar  correctament  les  unions  o  juntes;  si  fos 
necessari,  s’obriran  nínxols  o  regates,  en  el  sòl  i  parets  del  fons  de  rasa,  encara  que  aquests  no 
estiguessin previstos en els plànols, essent aquesta operació de compte del Contractista. 
 
En el muntatge de les juntes amb anells de goma es vigilarà especialment que aquests no es moguin 
durant  les  operacions  d’acoblament  dels  tubs  o  dels  maneguets,  en  el  seu  cas.  S’emprarà  un 
lubricant garantit, exempt de substàncies nocives per a l’anell de goma, el material del tub i del junt. 
 
Durant el temps que duri  la fase d’instal∙lació de  la canonada, des de  la preparació del fons de rasa 
fins  al  complet  reblert de  la mateixa,  el Contractista  estarà obligat  a mantenir  en  sec  la  zona de 
treball, de manera permanent. Així mateix, estarà obligat a  realitzar  les obres auxiliars necessàries 
per a impedir l’entrada de aigües superficials en la rasa. 
 
Abans de procedir al  reblert de  la  rasa s’efectuaran  les proves dels  trams de canonada  instal∙lada, 
d’acord amb allò establert en el Plec. 
 
Recolzament amb reblert de material natural 
 
Quan el recolzament continu de la canonada sigui de material natural compactat, el Director d’obra 
establirà les característiques que haurà de complir, així com la seva possible procedència, bé sigui, de 
les pròpies excavacions de  l’obra o bé de préstec. Pel general, serà material no plàstic, exempt de 
matèria orgànica. La mida màxima de  les partícules no excedirà dels  límits fixats en el present Plec 
segons el tipus de tub emprat. 
 
El  recolzament es  realitzarà en dues etapes. En  la primera,  s’executarà un  llit de  superfície plana, 
tangent a  la generatriu  inferior del tub, sobre  la què es col∙locaran els tubs degudament acoblats  i 
falcats. En una segona etapa s’executarà el  reblert a ambdós costats del  tub  i sobre aquest,  fins a 
omplir per complet tot el fons de rasa fins a  l’alçada prevista als plànols per sobre de  la generatriu 
superior  dels  tubs.  Aquesta  segona  etapa  es  farà  de manera  que mai  hi  hagi més  de  cent  (100) 
metres de canonada sense cobrir els tubs, de manera que s’impedeixi el seu moviment  i que restin 
protegits contra eventuals impactes. 
 
Tant  el  reblert  de  la  primera  etapa  com  el  de  la  segona,  s’executarà  per  capes  compactades 
mecànicament, de gruix comprès entre deu (10) i vint (20)  
 
centímetres, segons sigui el tipus de material i els mitjans de compactació. En cap cas serà admissible 
un reblert simplement abocat. 
 
Reblert de la rasa 
 
Una vegada  realitzades  les proves de  la  canonada  instal∙lada, amb  tots els  seus accessoris  i peces 
especials, es procedirà al reblert del restant de la rasa de la rasa, prèvia autorització del Director. 
 
No es deixaran més de 500 metres de  rasa  sense haver  col∙locat el  reblert per a evitar el  risc de 
surada de la canonada en cas de inundació accidental de l’excavació. 
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En temps de gelades no es permetrà el reblert de les rases al menys que es prenguin mesures per a 
evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
 
En el cas de canonades amb recolzament continu de material granular i reblert envolvent similar, el 
reblert de la resta de la rasa haurà de ser més o menys curat, depenent dels condicionants de l’obra. 
Les característiques del material del reblert de la rasa i el seu grau de compactació seran els definits 
en el Plec o en els Plànols. Pel general, s’aplicaran els següents criteris: 
 

a)  Quan  la  traça  de  la  canonada  discorri  per  zones  sense  trànsit    rodat  i  no  estigui 
prevista  l’execució d’obres de  reblert, de  fàbrica, o de paviment  sobre  la  rasa  reblerta,  el 
material de  reblert podrà  ser  sol adequat, definit  segons el PG‐3, compactat  fins assolir el 
80% del P.M. El reblert s’executarà per tongades sensiblement horitzontals sense necessitat 
de compactació intensa.  
b)  Quan  la  traça de  la  canonada discorri per  zones de  trànsit  rodat o estigui prevista 
l’execució  d’obres  posteriors  de  reblerts,  de  fàbrica  o  de  pavimentació  sobre  aquesta,  el 
reblert de la rasa serà executat per tongades compactades mecànicament, fins assolir com a 
mínim  la densitat  i  les condicions de deformabilitat màxima, o  la capacitat portant mínima 
que s’exigeixin en el Plec o en els Plànols. Pel general, la densitat del reblert no serà inferior 
al noranta‐cinc per cent (95%) de la densitat Proctor Modificat. 
c)  El tamany màxim de les partícules del material emprat en el reblert de recolzament i 
cobriment de la canonada no serà superior al límit fixat, segons  el tipus de material del tub, 
en el corresponent article d’aquest Plec. 
d)  En cap cas el material emprat en el  reblert contindrà  substàncies nocives, com ara 
matèria  orgànica  o  sals  solubles,  especialment  sulfurs  i  sulfats,  en  quantia  superior  a  la 
tolerable per a que no es produeixin danys en la canonada ni en els seus accessoris. 

 
Instal∙lació de les canonades sobre recolzaments aïllats 
 
En  les  instal∙lacions a  l’aire,  ja  sigui en  recintes  tancats o a cel obert,  les canonades es col∙locaran 
sobre recolzaments aïllats de formigó o metàl∙lics, tal com defineixin els Plànols. 
 
Els recolzaments de formigó generalment es componen d’un ciment, d’un suport en forma de pilar i 
d’un  bressol  d’assentament  de  la  canonada.  Si  el  bressol  es  formigona  després  de  muntada  la 
canonada,  falcada sobre el suport, haurà de garantir‐se  l’enllaç d’aquest amb el bressol mitjançant 
rodons  i  la separació entre  la canonada  i  la superfície  terminal del suport serà  tal que al menys el 
noranta per cent (90%), en pes, de  l’àrid gros del formigó del bressol tingui un tamany  inferior a  la 
quarta part de dita altura. Les falques que quedin embegudes en el formigó hauran de ser d’acer. 
Si  la  canonada  fos metàl∙lica hauran de  ser accessibles  tots els punts exteriors  inclús  les  zones de 
recolzament per a permetre la seva revisió i pintat quan sigui necessari. 
 
Pintura anticorrosiva 
 
Serà  d’aplicació  allò  disposat  en  el  Capítol  9  del  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a 
canonades d’abastament d’aigua, del MOPU, en el que es descriuen: 
‐  Tipus de protecció exterior de canonades metàl.liques, atenent a que estiguin soterrades, en 
l’atmosfera, o submergides, i a la major o menor agressivitat del medi. 
‐  Tipus de protecció exterior de canonades a base de ciment, atenent al tipus de medi ambient 
que les envolta i a la major o menor agressivitat del mateix. 
‐  Sistemes de protecció interior de canonades metàl.liques. 
‐  Sistemes de protecció catòdica de canonades metàl.liques soterrades, o submergides. 
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Proves de la canonada instal∙lada 
 
El Director d’Obra establirà  les proves a realitzar pel Contractista una vegada muntada  la canonada 
amb totes les seves peces especials, connexions de servei, vàlvules, ventoses i demés accessoris. Les 
proves obligatòries seran dels dos següents tipus: 
 

‐Proves de pressió. 
‐Proves d’estanqueïtat. 

 
La  finalitat de  les proves de pressió és  la verificació de que  tant els  tubs com els  seus  juntes  i els 
demés accessoris de  la canonada  resisteixen mecànicament  la pressió de  treball majorada amb un 
determinat coeficient multiplicador. 
 
La  finalitat de  les proves d’estanqueïtat és  la  comprovació de que  la pèrdua d’aigua per  fuites no 
supera un límit preestablert. 
 
1. Prova de pressió 
 
A mesura que avanci el muntatge de  la canonada es procedirà a realitzar proves parcials de pressió 
interior  per  trams  de  longitud  fixada  pel  Director.  Es  recomana  que  aquests  trams  tinguin  una 
longitud  pròxima  al  cinc‐cents metres  (500 m)  sempre  que,  en  el  tram  escollit,  la  diferència  de 
pressió entre el punt de rasant més baixa i el punt de rasant més alta no excedeixi del deu per cent 
(10%) de  la pressió de prova. En canonades que no vagin a  treballar a pressió, els  trams de prova 
seran els compresos entre pericons consecutius o punts singulars del traçat de la canonada. 
 
La pressió de prova de les canonades Pp serà la següent: 
 
a) En canonada a pressió:   Pp = 1,4 Pt 
 
On Pt = pressió de treball en el punt de major pressió del tram de la prova, inclòs el cop d’ariet. 
 
b)  En  canonades  sense  pressió  per  a  altres  finalitats:  la  pressió  equivalent  a  la  màxima  altura 
hidrostàtica que pogués existir en cas de negament de tota la instal∙lació. 
 
Abans de començar la prova hauran d’ésser instal∙lats en la seva posició definitiva tots els accessoris 
de la conducció. En les canonades soterrades la rasa haurà d’estar parcialment reblerta, però deixant 
els juntes descoberts. 
Es  començarà  per  omplir  lentament  d’aigua  el  tram  objecte  de  la  prova,  deixant  oberts  tots  els 
elements que puguin donar sortida a  l’aire, els quals s’aniran  tancant després  i successivament de 
baix  a  dalt,  una  vegada  que  s’hagi  comprovat  que  no  queda  aire  atrapat  en  la  conducció.  A  ser 
possible es donarà entrada a l’aigua per la part baixa, amb la qual cosa es facilitarà l’expulsió de l’aire 
per  la part alta. Si això no fos possible,  l’ompliment es farà encara més  lentament per a evitar que 
quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col∙locarà una aixeta de purga, si no existís ventosa, 
per a expulsar l’aire i comprovar que tot l’interior del tram objecte de la prova es troba comunicat en 
la forma deguda. 
 
La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però, en aquest darrer cas, haurà 
de  ser  proveïda  de  claus  de  descàrrega  o  elements  apropiats  per  a  poder  regular  la  pressió.  Es 
col∙locarà  en  el  punt  més  baix  de  la  canonada  que  s’hagi  d’assajar  i  estarà  proveïda  de  dos 
manómetres tarats per un organisme oficial. 
 
Els punts extrems del  tram que s’hagi de provar es  tancaran convenientment amb peces especials 
que es fixaran fortament, per a evitar moviments  
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d’aquestes i/o fuites d’aigua, i seran fàcilment desmuntables per a poder continuar el muntatge de la 
canonada.  Es  comprovarà  que  les  vàlvules  intercalades  en  el  tram  de  prova,  d’existir,  es  troben 
totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d’estar ancorats  i  les  seves 
fàbriques executades amb la resistència deguda. 
 
La pressió  es  farà pujar  lentament de  forma que  l’increment de  la mateixa no  superi 0,1 Mpa  (1 
kp/cm2) i minut. Una vegada obtinguda la pressió de prova s’aturarà durant trenta minuts. La prova 
es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps no s’observin fuites d’aigua i el descens de la 
pressió  interior  no  superi  el  valor  (Pp/5)1/2.  Quan  el  descens  del manòmetre  sigui  superior,  es 
corregiran els defectes de la canonada, repassant els juntes, i canviant, si fos necessari, algun tub, de 
forma que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi el valor abans indicat. 
 
Donat que  la pressió de prova es més gran que  la màxima de treball, s’haurà de comprovar que els 
massissos d’ancoratge, els colzes i altres peces especials estan dimensionats per a resistir els efectes 
de  la prova  amb  suficient marge de  seguretat.    En  cas  contrari,  s’hauran de prendre  les mesures 
suplementàries que  siguin necessàries per a que  les proves no causin detriment de  les condicions 
d’estabilitat dels elements esmentats.   Aquestes mesures podran ser estampiments, ancoratges de 
reforç o d’altres.  
 
En  cas  de  canonades  de  formigó,  prèviament  a  la  prova  de  pressió,  es  tindrà  la  canonada  plena 
d’aigua, al menys durant vint‐i‐quatre hores (24 h). 
 
2. Prova d’estanqueïtat 
 
Després  de  completar  satisfactòriament  la  prova  de  pressió  interior,  s’haurà  de  realitzar  la 
d’estanqueïtat. En  les canonades  sense pressió  i en  les de pressió de  servei,  inferior a 0,1 MPa  (1 
kp/cm2), i en les de baixa pressió quan ho exigeixi el Director d’Obra. 
 
La pèrdua es defineix com a la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada en prova 
mitjançant  una  manxa  tarada,  de  forma  que  es  mantingui  la  pressió  de  prova  d’estanquitat 
establerta, després d’omplir la canonada d’aigua i d’expulsar l’aire. 
La pressió de prova d’estanquitat  serà  la màxima estàtica que existeixi en el  tram de  la canonada 
objecte de prova. 
 
La duració de la prova d’estanquitat serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al 
valor donat per la fórmula: 
V = k L D 
On: 

V = Pèrdua total en la prova, en litres. 
L  = Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D = Diàmetre interior, en metres. 
k = Coeficient depenent del material dels tubs. 

 
El coeficient k que intervé en la fórmula del paràgraf anterior adoptarà els valors següents; segons el 
material dels tubs: 

‐ Fibrociment:          k = 0,35 
‐ Formigó en massa:        k = 1 
‐ Formigó armat amb camisa de xapa:    k = 0,35 
‐ Formigó armat sense camisa de xapa:    k = 0,40 
‐ Fosa:            k = 0,30 
‐ Acer:            k = 0,35 
‐ Plàstic:          k = 0,35 
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Qualsevol  que  sigui  el  valor  de  la  pèrdua  admissible  establerta,  si  aquest  fos  sobrepassat,  el 
Contractista,  a  les  seves  expenses,  repassarà  tots  els  juntes  i  tubs  defectuosos.  Així  mateix,  el 
Contractista estarà obligat a reparar qualsevol fuita d’aigua detectada encara que la pèrdua total en 
el tram fos inferior a l’admissible. 
 
Amidament i abonament 
 
La  canonada  s’abonarà  per  metres  (m)  de  longitud,  amidats  sobre  Plànols  al  llarg  de  l’eix, 
descomptant  l’espai  ocupat  per  peces  especials,  vàlvules  i  altres  equips,  i  per  les  obres 
complementàries intercalades. S’establiran preus diferents segons la naturalesa i característiques del 
material  dels  tubs,  del  diàmetre  nominal  d’aquests,  així  com  de  les  seves  característiques 
geomètriques i mecàniques. 
 
El preu del metre de canonada instal∙lada comprendrà, com a mínim: 

‐  Tubs (excepte peces especials), incloses les proves en fàbrica. 
‐  Juntes amb tots els seus accessoris. 
‐  Muntatge dels tubs amb les seves unions o juntes, i dels equips hidromecànics intercalats o 

empeltats a la canonada. 
‐  Proves de la canonada instal∙lada. 

 
Segons el  tipus de material, en el preu del metre de canonada  instal∙lada, a més de  l’indicat en el 
paràgraf anterior, estaran incloses: 

‐  Peces especials (colzes, derivacions, etc.) i el seu muntatge (PEAD, PRFV, PEAD i acer). 
‐  Els  recolzaments,  en  canonades  instal∙lades  a  l’aire  (canonades  d’acer  en  l’interior  de  les 

edificacions). 
 
2.2.5.1‐ Tubs i accessoris de PEAD 
 
Definicions 
 

El Polietilè es un  termoplàstic no polar, semicristalí amb diferents graus de  ramificació, que s’obté 
per polimerització del etilè i que es classifica segons la seva densitat: 

‐  Polietilè de baixa densitat: Densitat  930 Kg/m3 

‐  Polietilè de mitga densitat: 931  Densitat  940 Kg/m3 

‐  Polietilè d’alta densitat: Densitat  941 Kg/m3 

Donat  que  certes  propietats  físiques  canvien  amb  la  densitat,  s’utilitzaran  canonades  de  Polietilè 
d’alta densitat, que té unes característiques més adequades pel nostre fi. 

 
Condicions Generals 

Normativa 

1. Els diàmetres exteriors i les classes de pressió estan especificades a ISO 161. 

2. Les toleràncies compleixen ISO 3607 

3. Compleixin el document ISO per canonades de PE, DP 4427.4 

4. Han de seguir les especificacions sobre propietats mecàniques de la ISO 527 

5. Han de seguir les especificacions sobre resistència química de la UNI ISO /TR 7474 

6. Han de seguir les especificacions sobre característiques físiques següents. 
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 Ovent test:     ISO 12091 

 Melt index:     ISO 1133 

 Rigidez del anillo:    ISO 9969 

 Prueba de impacto:   ISO 744 

 Flexibilitat de l’anell:  ISO 1446 

 Valor de crep:    ISO 9967 

7. Han de complir la normativa del Comitè Europeu per l’Estandarització, CEN. 

8. Quan no entrin en contradicció amb  la normativa anterior hauran de complir  la normativa DIN 
8074 per les dimensions i la DIN 8075 pel control de qualitat. 

9. Finalment hauran de complir les següents normatives de la SFS: 

- SFS 2336E 

- SFS 2335 

- SFS 3127 

- SFS 3128 

- SFS 3468 

- SFS 3113 

- SFS 3115 

Característiques 

Canonada  alleugerida de polietilè d’alta densitat de paret  exterior  corrugada  i paret  interior  llisa, 
fabricada segons norma prEN 155wi012, classe Sn 4. La paret interior ha de ser de color blau a fi de 
facilitar una inspecció posterior per videocàmara. 

La unió dels tubs  i de  les peces especials es realitzarà mitjançant soldadura a tope amb maquinària 
especialment preparada per a tal. 

 Pressió Nominal 

La pressió nominal de disseny haurà d’ésser de 4 atm. 

 Densitat 

Els tub de Polietilè tindran que tenir una densitat compresa entre 945‐961 Kg/m3. 

 Punt de Reblaniment 

En una assaig a 190 ºC per cada 5 Kg es perdran entre 0,2‐0,5 g cada 10 minuts 

 Tensió de tracció 

La tensió mínima que haurà de suportar el tub serà de 20 N/mm2. 

 Resistència a la trencament 

La resistència que haurà de suportar el tub abans de trencar‐se serà de 32 N/mm2. 

 Allargament a la deformació 

El tub haurà de suportar un allargament de 15% amb una deformació elàstica, es a dir, desprès haurà 
de recuperar la seva forma. 

 Allargament abans de trencament 
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La  canonada  suportarà  una  deformació major  que  un  600%  abans  de  trencar‐se  per  un  esforç  a 
tracció. 

 Coeficient de duresa D shore 

El coeficient de duresa D shore haurà d’ésser comprès entre 60‐65. 

 Conductivitat tèrmica 

El tub tindrà una conductivitat tèrmica a 23 ºC de 40‐45 W/m∙k 

 Coeficient de dilatació tèrmica 

El coeficient de dilatació tèrmica serà de 1,7∙10‐4. 

 Mòdul d’Elasticitat 

Els tubs tindran un mòdul d’elasticitat de 800 N/mm2. 

 
Junts 
 
Els anells d’estanqueïtat de goma o material elastomèric sintètic hauran de mantenir  l’estanqueïtat 
del junt a una pressió quàdruple de la nominal del tub i a una temperatura no menor de 45º C. 
 
Les juntes per a tubs de pressió, de qualsevol tipus que siguin, hauran de poder resistir, sense fuites 
d’aigua, una pressió hidràulica  interior  igual a quatre vegades  la pressió nominal del  tub durant al 
menys una hora. 
 
Emmagatzematge i manipulació. 
 
S’haurà de tenir en compte que la resistència a l’impacte dels tubs de PEAD minva de forma acusada 
a temperatures inferiors a 0º C. No obstant, poden ser manipulats i aplegats satisfactòriament si les 
operacions es realitzen amb molta cura. 
 
Execució 
 
Replanteig 
Serà d’aplicació l’establert en l’apartat d’execució de canonades (apartat 2.5) 
 
Instal∙lació de canonades a l’aire 
Per a contrarestar l’acció dels raigs ultraviolats de la llum solar sobre les canonades de plàstic, hauran 
d’emprar‐se  tubs protegits mitjançant  l’addició a  la  reïna, en  la  fase de  fabricació de  la canonada, 
d’absorbents dels raigs ultraviolats i així evitar un ràpid envelliment del material polimèric. L’additiu 
absorbent més utilitzat és el negre de carboni, especialment en els tubs de PE. 
 
Els suports poden ser de dos tipus: 1) els que permeten el desplaçament longitudinal de la canonada 
en la seva dilatació i 2) els que la immobilitzen mitjançant una abraçadora rígida i l’engruiximent de 
la  paret  del  tub  a  cada  costat  de  l’abraçadora.  En  aquests  darrers  suports  corresponen  als  punts 
d’ancoratge. 
 
Totes les vàlvules i altres equips de cert pes han d’estar suportats independentment de la canonada. 
Si estan suportats rígidament, i són capaços de contrarestar les forces transmeses pel tub en la seva 
dilatació, es poden usar com a punts d’ancoratge. 
 
Es  aconsellable  que  el  pendent  de  la  canonada,  en  qualsevol  tram,  no  sigui  menor  de  quatre 
mil∙lèsimes (0,004), per assegurar un complet buidat en cas necessari. 
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Instal∙lació de canonada soterrada 
En  les canonades soterrades de material termoplàstic (PEAD, PE, etc.)  l’estabilitat mecànica front a 
les accions ovalitzants dels tubs depèn essencialment de la qualitat del reblert executat al seu voltant 
i gairebé no del major o menor gruix de paret, a partir d’un determinat gruix mínim. Per això s’haurà 
de tenir especial cura en la selecció del material granular del recolzament i embolcall dels tubs en el 
fons de la rasa i al grau de compactació del mateix. No són, en general, aconsellables els reblerts de 
formigó. 
 
Es recomana que l’obertura de la rasa es faci amb l’amplada mínima però suficient i les parets el més 
verticals  possibles,  al menys  fins  al  nivell  de  la  generatriu  superior  dels  tubs,  per  ser  d’aquesta 
manera més eficaç la resistència passiva de les parets de la rasa a la deformació per aixafament del 
tub. 
 
En les canonades de diàmetre superior a dos‐cents mil∙límetres (200 mm) l’amplada mínima del fons 
de  la  rasa no  serà  inferior a  seixanta  centímetres  (60  cm)  i  s’ha de deixar un espai mínim de vint 
centímetres (20 cm) a cada costat del diàmetre horitzontal del tub, per al reblert i la compactació. Si 
per a  la unió dels tubs cal un ample més gran,   es pot eixamplar  la rasa en tota  la seva  longitud, o 
només a  les zones de connexió mitjançant nínxols d’uns vuitanta centímetres  (80 cm) de  longitud, 
amb sobreamples suficients en el fons i parets. Es recomana no excavar els nínxols fins al moment de 
muntar els tubs i a mesura que es verifiqui aquesta operació, per assegurar la seva posició coincident 
amb el junt i la seva conservació. 
 
La canonada es col∙locarà sobre un llit de material granular no coherent de volum màxim no superior 
a quinze mil∙límetres (15 mm). El gruix del  llit no serà  inferior al sisè (1/6) del diàmetre exterior del 
tub, i com a mínim quinze centímetres (15 cm). 
 
Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny inestable, es procedirà a profunditzar l’excavació 
substituint el terreny inestable per material d’aportació adequat, degudament compactat, o per una 
capa de formigó pobre de quinze centímetres (15 cm) de gruix mínim. En el primer cas el gruix de la 
capa de reblert compactat no serà inferior a la meitat del diàmetre del tub.  Sobre la capa de formigó 
pobre es col∙locarà el llit de material granular indicat  
 
 
anteriorment. Sobre la capa de material d’aportació compactat es podrà col∙locar la canonada en la 
forma descrita. 
 
Es  recomanable que al menys en  la  zona de  recolzament del  tub  sobre el  llit, el material granular 
d’aquest  no  es  compacti  abans  de  col∙locar  la  canonada. D’aquesta manera,  es  proporciona  a  la 
canonada el matalàs adequat que eliminarà eventuals esforços locals en els tubs. 
 
En els  terrenys excepcionalment  inestables, com ara  fangs, argiles expansives  i  terrenys orgànics o 
movedissos, es tractarà el fons de rasa mitjançant solucions adequades per a cada cas. 
 
Una  vegada  col∙locada  la  canonada  en  la  rasa,  correctament  alineada  i  realitzades  les  unions,  es 
procedirà a l’abocament del material de reblert corresponent a la zona que envolta al tub, sense que 
caigui directament sobre ell. El reblert es compactarà amb màquines o eines manuals, procurant que 
no quedi cap buit per sota del tub. Es compactarà per capes de quinze centímetres (15 cm) de gruix, 
fins a una alçada mínima de trenta centímetres (30 cm) per sobre de la generatriu superior dels tubs. 
El material de reblert d’aquesta zona inferior pot ser el material procedent de l’excavació de la rasa si 
és seleccionada  i garbellat per a eliminar pedres de tamany superior a un d’aquests valors: deu per 
cent  (10%)  del  diàmetre  del  tub,  o  seixanta  mil∙límetres  (60  mm).  En  cas  que  el  material  de 
l’excavació sigui  inadequat o  insuficient, s’utilitzarà material d’aportació adequat de tamany màxim 
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de vint mil∙límetres (20 mm), llevat que el Director autoritzi un tamany més gran. En ambdós casos el 
grau de compactació serà, com a mínim, el noranta‐cinc per cent (95%) del Proctor Normal. 
 
Una vegada acabat el reblert de  la zona de  fons de rasa, es realitzarà el reblert en una  franja d’un 
metre  (1 m) d’alçada, amb material compactat procedent de  l’excavació o de préstecs, de  tamany 
inferior a vuitanta mil∙límetres (80 mm). El grau de compactació d’aquesta zona serà el definit en els 
Plànols o pel Director. 
 
La  resta de  la  rasa es  reblirà amb material  compactat, procedent de  l’excavació o de préstecs, de 
volum mai  superior  a dos‐cents mil∙límetres  (200 mm),  compactat o  abocat,  segons especifiqui el 
Director d’Obra. 
 
L’ovalització  del  tub,  amidada  per  l’escurçament  relatiu  del  diàmetre  vertical,  estimat  per  a  llarg 
termini (50 anys), no serà més gran, en tant per cent del diàmetre nominal, que els valors següents: 
 

‐En termoplàstics (PEAD, PEAD, etc.)  5% ‐ 6% 
 
Els llits de les canonades seran d’arena o de graveta arrodonida, admetent‐se el recolzament directe 
del tub sobre el fons de la rasa si es donen les circumstàncies que figuren en aquest apartat. 
 
2.2.4.3 Canonades d’acer 
 
Definició de materials i qualitats 
 
La  caldereria  es  conformarà  a  partir  de  tubs  d’acer  St  37.0  sense  soldadura  (DIN  2448/81)  per  a 
diàmetres nominals inferiors o iguals a 400 mm, amb el gruix de paret que millor s’adapti a la pressió 
de treball del tub. Les peces en corba s’ajustaran a la norma DIN 2605‐N‐3D (radi de corbatura a l’eix 
= 1,5Dint de la canonada). 
Les  característiques mecàniques  i químiques de  l’acer  St  37.0  seran  les  indicades  a  la norma DIN 
1629/84. 
 
La protecció anticorrosiva de  la  caldereria  s’aconseguirà mitjançant galvanització en  calent  segons 
norma EN/ISO 1461 de les diferents peces fabricades a taller. Es procurarà que les dimensions de les 
peces  siguin  les majors  possibles  compatibles  amb  el  fossar  de  galvanització  per  tal  de  reduir  al 
mínim el nombre de soldadures a fer “in situ” a obra un cop les peces han estat ja galvanitzades en 
calent. Aquestes soldadures fetes “in situ” es protegiran amb l’aplicació d’una pintura galvànica rica 
en zenc com ho és la “Epochron Rich Zinc” de la casa Cros o una de superior qualitat. Després de la 
pintura s’aplicarà un sprai galvànic per uniformar el color de la zona de soldadura amb el d’ambdós 
costats. 
 
Només es col∙locaran brides en els extrems de  les peces que es col∙loquin al costat d’una vàlvula o 
cabalímetre  i  en  el  costat  exterior  dels  passamurs  per  permetre  l’adaptació  a  diferents  trams  de 
conduccions o a diferents materials, com puguin ser el PEAD o el PE. Tota  la valvuleria és de PN10 
com a mínim, i per tant totes les brides planes a soldar als extrems dels tubs seran PN10 també com 
a mínim,  segons DIN  2502.  La  cargoleria  de  les  brides  serà  d’acer  innoxidable AISI  316L  i  el  junt 
d’estanqueïtat  entre  brides  d’EPDM  (cautxú  a  base  d’etilé‐propilé‐termopolimer)  prohibint‐se 
expressament emprar junts de Klingerit. 
 
La  part  de  caldereria  d’acer  galvanitzat  en  calent  que  quedi  soterrada  rebrà  un  tractament 
anticorrossiu  de  la  superfície  exterior  del  tub  consistent  en  l’aplicació  de  la  pintura  d’imprimació 
1027 (dotació : 1 litre cada 8 m2 de superfície de tub), la protecció anticorrosiva al 50% (doble capa) 
de  Polyken  942‐30  i una protecció mecànica  final  també  al  50%  (doble  capa) de  Polyken  955‐20. 
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S’acceptarà  el  tractament  anticorrosiu  amb  els  productes  equivalents  de  la  marca  Denso  o 
semblants. 
 
Els suports de la caldereria, si s’escau, serà també d’acer tipus ST 37.0 o bé A‐42b o similar i consten 
d’una placa d’ancoratge de base, d’un peu –que pot provenir de trossos de tub o de perfil laminat‐ i 
d’un  llit  de  recolzament  del  tub  previst  per  a  un  angle  central  de  120º  i  longitud  la  indicada  en 
plànols. Entre tub i llit de recolzament del suport es col∙locarà un junt d’EPDM. Els tres elements es 
soldaran a taller i com a peça única es galvanitzarà en calent segon  
 
EN/ISO 1461. Per això, el suport tindrà una alçada total que permeti en obra, un marge d’uns 3‐4 cm 
respecte a la cota del formigó de solera per sota de la placa d’ancoratge de la base. Aquesta alçada 
de 3‐4  cm es  reomplirà amb un morter  líquid d’anivellament.  La placa d’ancoratge de  la base del 
suport disposarà de forats “colisos” per assegurar la fixació al formigó de la solera i de forats per a la 
sortida de l’aire quan es col∙loqui el morter d’anivellament. Per assolir un bon anivellament i que el 
tub recolzi sobre el llit de la part superior del suport, els espàrrecs de les fixacions de la placa de base 
disposaran de doble femella, la inferior per anivellar i la superior per fixar un cop s’arribi a la posició 
òptima. 
 
Els  suports es disposen en planta amb el  criteri de que qualsevol  vàlvula o  cabalímetre pugui  ser 
substituït en cas d’avaria sense haver de col∙locar cap element d’apuntalament al seu costat. També 
es col∙loquen en els recolzaments dels colzes verticals. 
 
Les  soldadures,  ja  siguin  de  taller  o  d’obra,  es  faran  sota  procediment  homologat  i  per  soldador 
homologat.  Les  fetes  a  taller  seran  inspeccionades  per  líquids  penetrants  al  20%  per  inspector 
homologat, a càrrec del contractista de l’obra i els resultats lliurats a la propietat. Les que es facin “in 
situ”  s’inspeccionaran  com  a mínim  al 20%  si  la  soldadura queda  vista  i  les que  restin  soterrades 
s’inspeccionaran per líquids penetrants al 100%.  
 

2.3 EXECUCIÓ D’OBRES D’INSTAL∙LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS, MECÀNICS I HIDROMECÀNICS 

 
2.3.1 Instal.lacions i equips 
 
2.3.1.1 Generalitats 
 
L’objecte  del  present  Capítol  és  la  determinació  de  les  prescripcions  generals  que  regiran  per  al 
subministrament, muntatge i proves de les instal∙lacions i equips (elèctrics, mecànics, hidromecànics 
i altres), que formen part de l’obra definitiva. 
 
Queden  excloses  les  instal∙lacions  auxiliars d’obra  i  equips destinats  a  l’execució de  les obres,  els 
quals  són de  l’exclusiva  competència  i  responsabilitat del Contractista,  i no  formen part de  l’obra 
definitiva. 
 
Les  prescripcions  i  recomanacions  contingudes  en  els  articles  del  present  Capítol  podran  ser 
modificades pel Director de l’obra quan el cas particular el requereixi. 
 
En els casos instal∙lacions en que, segons la normativa legal vigent, es requereixi la presentació d’un 
projecte per a la seva aprovació i acta de posada  
 
en marxa per part d’una determinada Autoritat competent, el Contractista estarà obligat a lliurar al 
Director  cinc  exemplars  del  corresponent  projecte  que,  complint  tots  els  requisits  reglamentaris, 
serveixi per a obtenir l’aprovació de dita Autoritat. 
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En  tot  cas,  els  equips  i  les  instal∙lacions  compliran  els  requisits  de  la  normativa  vigent,  i  a més 
l’establert en aquest Plec. 
 
Els aparells, màquines, aparamenta, dispositius de mesura i protecció i quants elements constitutius 
de  la  instal∙lació  o  equip,  que  siguin  fabricats  a  partir  d’un  prototipus  adequadament  projectat, 
construït,  provat  i  homologat,  no  precisaran  de  més  descripció  i  informació  que  la  facilitada  i 
garantitzada pel fabricant, sempre que aquest sigui de reconeguda solvència tècnica.  No obstant, el 
Contractista  serà  l’únic  responsable  davant  l’Administració  de  la  idoneïtat  i  qualitat  d’aquests 
elements. 
 
Tota la informació tècnica, plànols, prescripcions, instruccions i demés documents que el Contractista 
hagi de  facilitar, serà  lliurada al Director en  les dates assenyalades en el Programa de Treballs.   El 
número d’exemplars o còpies serà el que determini el Director d’Obra. 
 
El  Contractista  estarà  obligat  a  lliurar  al Director,  per  a  la  seva  aprovació,  els  plànols  que  siguin 
necessaris per a  complementar  la  informació  continguda en els Plànols del Projecte,  tant per a  la 
fabricació  en  taller  com  per  al muntatge  i  proves,  així  com  els  plànols  de  detall  necessaris  per  a 
definir el  recolzament, encastament o  subjecció dels equips  i  instal∙lacions a  l’obra de  fàbrica o al 
terreny, amb indicació dels esforços transmesos. 
 
Els plànols seran dels següents tipus: 
 
‐ Plànols de taller, si fossin exigits pel Director. 
‐ Plànols de les cimentacions, recolzament o subjecció a l’obra de fàbrica o al terreny, amb indicació 
de  les  accions  estàtiques  i  dinàmiques màximes  que  la màquina  o  equip  pot  transmetre,  i  de  la 
resistència característica exigida als formigons de la cimentació o recolzament. 
‐ Plànols de muntatge.   Amb  indicació de  les  fases  i maniobres principals de muntatge, els mitjans 
auxiliars previstos i les accions d’aquests sobre les estructures ja construïdes a l’obra. 
‐ Plànols de les proves.  Amb indicació dels elements o construccions auxiliars, balasts, taponaments i 
altres dispositius provisionals que siguin necessaris per a efectuar les proves en obra. 
Els plànols que afecten a  l’execució de  l’obra  civil  i els de detall de  les peces  fixes  i ancoratge de 
màquines  hauran  de  ser  sotmesos  a  l’aprovació  del Director. Aquest  comprovarà  que  no  existeix 
contraindicació respecte de les hipòtesis del Projecte, especialment en quant a limitacions de càrrega 
i  característiques  geomètriques,  mecàniques  i  funcionals  dels  elements  estructurals  on  es 
fonamenten, recolzen o allotgen els equips o instal∙lacions. 
 
Qualsevol modificació,  durant  la  confecció  del  projecte,  la  fabricació  i muntatge  dels  equips  i/o 
l’execució  de  les  instal∙lacions,  que  sigui  necessària  o  que  el  Contractista  o  el  fabricant  consideri 
convenient  introduir,  haurà  de  ser  proposta  al  Director  amb  l’antelació  suficient  perquè  no  es 
produeixin retards en l’execució de les obres.  El Director podrà admetre la modificació, sempre que 
sigui necessària, no origini menyscabament de la resta de l’obra o suposi una millora que no impliqui 
augment dels preus del Contracte. 
 
Com a part de la informació que el Contractista estarà obligat a lliurar al Director, a més dels plànols, 
estarà la següent: 
 
a)  Prescripcions  tècniques  complementàries  o modificatives  de  les  establertes  en  el  Plec  del 

Projecte o en el Plec annex al Plec de Bases del Concurs. 
b)  Precripcions pel muntatge. 
c)  Instruccions per a les proves en obra. 
d)  Instruccions d’operació dels equips. 
e)  Instruccions i manuals de manteniment i conservació dels equips i instal∙lacions. 
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f)  Prescripcions tècniques  i condicions de  lliurament al Contractista de tots els equips  i demés 
unitats que aquest hagi encarregat a tercers o es proposi adquirir en el mercat. 
 
Estudi d’execució i programa de treballs 
 
L’estudi d’Execució que el Contractista estarà obligat a redactar i sotmetre a l’aprovació del Director 
inclourà, al menys, el següent: 
a)  Projecte. 
‐ Dades de projecte facilitats per l’Administració en el Concurs i els lliurats pel Director. 
‐ Descripció de la instal∙lació o de les característiques de l’equip. 
‐ Mitjans de que es disposa per a la confecció del projecte. 
‐ Relació de plànols. 
‐ Relació de documents tècnics, prescripcions, instruccions i manuals. 
b)  Fabricació. 
‐ Procedència i classe, referida a norma, dels materials a emprar. 
‐ Procedència dels equips, aparells, màquines  i demés elements d’adquisició en el mercat,  indicant 
nom del fabricant, marca, model o tipus, característiques principals i condicions de lliurament. 
‐ Mètodes no convencionals de fabricació en taller que es preveu aplicar. 
‐ Pautes de control de qualitat dels materials  i equips adquirits en el mercat  i/o  subministrats per 
tercers i els de fabricació pròpia. 
‐ Prescripcions per a les proves en taller. 
c)  Transport i enmagatzament. 
‐ Itineraris o rutes, i mitjans de transport fins a l’obra. 
‐ Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 
‐  Magatzems  i  llocs  d’aplec  a  construir  pel  Contractista  en  l’obra.  Plànols  i  sistemes 
d’acondicionament ambiental dels magatzems. 
d)  Muntatge. 
‐  Descripció  de  les  diferents  fases  i  procediments  de  muntatge  de  l’equip  o  d’execució  de  la 
instal∙lació. 
‐ Maquinària i mitjans auxiliars per al muntatge. 
‐ Treballs i subministres de tercers per al muntatge. 

e)  Pla de proves d’obra. 

‐ Descripció de les proves a realitzar en obra. 

‐ Criteris d’acceptació o rebuig. 

‐ Provisions per a efectuar eventuals correccions o substitucions de l’obra defectuosa. 

A partir de les dades de l’Estudi d’Execució, el Contractista confeccionarà un Programa de Treballs en 
el  que  inclourà  un  Cronograma  amb  les  activitats  de:  projecte,  lliurament  de  plànols  al Director, 
terminis de subministrament de materials i de lliurament dels equips fabricats per tercers o adquirits 
en el mercat,  temps de  la  fabricació pròpia del Contractista, els de muntatge en  les seves diverses 
fases, temps de l’obra civil intercalada, així com els temps de realització de les proves en obra. 

El  Programa  de  Treballs  haurà  d’estar  en  concordança  amb  el  Programa  de  Treballs  General  de 
l’Obra. 

Fabricació 

La fabricació en taller dels elements de la instal∙lació o del equip es realitzarà d’acord amb l’establert 
a l’Estudi d’Execució i en els Plànols aprovats. 

Els aparells, dispositius i accessoris subministrats per tercers seran els adequats a la funció que hagin 
de  realitzar;  seran  acoblats  als  elements  construïts  en  taller  seguint  les  instruccions  dels  seus 
respectius fabricants. 
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Els mètodes d’execució en taller podran ser els que el Contractista o  fabricant determini, sempre  i 
quan compleixin l’establert en el Plec. 

El  Contractista  o  fabricant  estarà  obligat  a  exercir  el  seu  propi  control  de  qualitat  o  control  de 
producció, dels materials i de la fabricació, segons les pautes indicades a l’Estudi d’Execució aprovat, 
les quals compliran l’establert en els articles corresponents d’aquest Plec. 

Transport i enmagatzament 

El transport  i  l’emmagatzament o aplec de  tots els materials que constitueixen el subministrament 
serà de compte i risc del Contractista, havent aquest de  

comunicar al Director els  itineraris  i mitjans de transport que prevegi utilitzar.   També notificarà  les 
dates d’enviament de les diferents partides, seguint un pla d’enviaments a obra que haurà d’estar en 
consonància amb el Programa de Treballs aprovats pel Director. 

El Contractista haurà de preparar adequadament  i,  si  fos necessari, embalar els equips per al  seu 
transport  i manipulació. Serà  responsable de qualsevol dany, deteriorament o pèrdua que pogués 
succeir degut a una inadequada o defectuosa preparació o maniobra de càrrega o descàrrega, havent 
d’efectuar, en aquests casos i pel seu compte, les reparacions o reposicions que foren necessàries. 

S’hauran  de  prestar  especial  atenció  a  l’embalatge  d’aquells  elements  que  per  les  seves 
característiques poguessin ser afectats per vibracions, cops, temperatura ambient, insolació, humitat 
o qualsevol altre agent extern. Aquest elements hauran de  ser eficaçment protegits a  l’embalatge 
mitjançant la inclusió de material amortidor i substàncies hidroscòpies en quantitat suficient. 

Les  peces  de  reposició  i  qualsevol  altre material  que  hagi  de  ser  emmagatzemat  durant  temps 
prolongat,  haurà  de  ser  protegit  i  embalat,  en  el  seu  cas,  de manera  que  pugui  suportar  sense 
deteriorament les condicions d’aquest emmagatzemant a llarg termini. Tots els bultos seran marcats 
amb  la seva clau d’identificació  i el pes  total del seu contingut.   Es marcarà un símbol que  indiqui 
visiblement  la  posició  correcta  de  recolzament  i  la  naturalesa  fràgil  del  contingut,  en  el  seu  cas, 
adoptant per això el codi internacional. 

El  Contractista  haurà  de  construir  en  obra  i  mantenir  els  magatzems  tancats,  coberts,  molls  i 
explanades d’aplec, així com disposar dels mitjans auxiliars i maquinària per a efectuar correctament 
la  descàrrega,  manipulació  i  emmagatzemant  de  tots  els  elements  que  constitueixin  el 
subministrament. 

Els  locals emmagatzemant d’equips o elements delicats  i de  les peces de  reposició hauran de  ser 
provistos  instal∙lacions  de  ventilació,  calefacció  i  humectació  adequades  per  a  mantenir  les 
condicions  ambientals  dintre  dels  límits  exigits,  segons  les  característiques  del  material 
emmagatzemat. 

El Contractista realitzarà a la seva arribada a l’obra, una inspecció detallada dels equips i peces, per a 
comprovar que no han estat danyats durant el transport, descàrrega i emmagatzemant. 

 

Muntatge 

Generalitats 

Sota  la denominació general de muntatge s’inclouen tots els treballs a realitzar des del moment en 
que els equips i elements constitutius de les instal∙lacions objecte de Contracte arriben a l’obra fins a 
que, una vegada col∙locats en la seva situació definitiva, hagin estat provats i acceptats pel Director. 

El  muntatge  serà  realitzat,  generalment,  pel  Contractista  responsable  del  subministrament  dels 
equips  o  de  l’execució  de  les  instal∙lacions.  En  el  cas  de  ser  encarregat  el  muntatge  a  cases 
especialistes,  aquestes  actuaran  com  a  subcontractistes,  pel  que  l’únic  responsable  del muntatge 
davant l’Administració serà el Contractista. 
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Programa de muntatge. 

El  Contractista  redactarà,  i  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Director,  un  Programa  de muntatge,  amb 
l’antelació que el Director indiqui, respecte de la iniciació dels treballs de muntatge. El Programa de 
muntatge  estarà  confeccionat  amb  el  suficient  detall  per  al  seu  fàcil  seguiment;  descriurà  les 
diferents etapes del muntatge i els mitjans que el Contractista prevegi emprar. 

El programa de muntatge estarà adequadament coordinat amb els programes d’execució de  l’obra 
civil  i definirà perfectament  les condicions de  lliurament dels  talls entre  l’obra civil  i el muntatge  i 
viceversa. 

Ranures, caixetins, regates i forats. 

Les  ranures,  caixetins,  ancoratges  i  demés  dispositius  que  fora  precís moldear  o  col∙locar  en  el 
formigó de primera fase, seran realitzats pel Contractista de  l’obra civil segons els plànols aprovats 
pel Director. Tanmateix  serà executada per aquest Contractista  la preparació de  les  superfícies de 
ranures,  caixetins  i  demés  buits  segons  l’indicat  en  els  plànols,  generalment mitjançant  picat  fi  i 
posterior neteja o simplement neteja. 

Quan,  per  necessitats  del  muntatge,  sigui  precís  efectuar  regates,  forats,  aixanfranaments,  tall 
d’armadures  o  qualsevol  altra  operació  que  impliqui  demolicions  o  perforacions  en  elements 
estructurals de formigó en massa, armat o pre‐tensat, o  la realització de talls, entalladures o forats 
en una construcció metàl∙lica o la soldadura a aquesta d’elements provisionals, serà obligatòria una 
autorització escrita del Director, donada puntualment o en forma d’instrucció de caràcter genèric. 

 

Peces fixes. 

Totes les peces fixes a encastar en el formigó seran dissenyades i subministrades pel Contractista. 

Quan el muntatge hagi de ser realitzat per un Contractista diferent del de  l’obra civil  i sigui precís, 
durant  l’execució de  la mateixa, deixar col∙locats en  la seva posició definitiva ancoratges, plaques  i 
demés peces fixes de qualsevol tipus que siguin, encastades o subjectes a l’obra de fàbrica. Aquestes 
peces seran  lliures pel Contractista al contractista de  l’obra civil, el qual haurà de col∙locar‐les en  la 
seva posició definitiva d’acord amb els Plànols de muntatge, dintre de les toleràncies que en aquest o 
en el Plec  figuren.    Les operacions de  col∙locació  seran executades  sota  la direcció,  i  comprovació 
posterior, d’un tècnic del Contractista dels equips o instal∙lacions; el qual serà responsable directe de 
la correcta col∙locació de les peces fixes. 

Formigonat de segona fase 

Llevat d’indicació diferent del Director de l’obra, el contractista de l’obra civil realitzarà el formigó de 
segona  fase  i de  les  fases següents si  les haguera, així com el  reblert amb morter de ciment per a 
rebre els ancoratges de subjecció de peces fixes i fonaments de màquines i equips en general. Quan 
aquest reblert hagi de realitzar‐se amb morters de polímers, amb resines o altres materials diferents 
del morter de cement, el subministrament dels materials  i  l’execució del treball seran efectuats pel 
Contractista. 
 
En tot cas, mentre s’executa l’obra civil i es realitzen les operacions de col∙locació de les peces fixes o 
ancoratges dels equips, així com durant el formigonat i el reblert de caixetins i forats d’ancoratge, el 
Contractista supervisarà aquestes operacions i comprovarà, una vegada finalitzades, que la situació i 
dimensions  de  regates  i  caixetins  són  correctes  i  que  els  ancoratges  i  peces  fixes  han  quedat 
col∙locats en la forma i posició correctes. 

Operacions de muntatge 

El Contractista realitzarà el muntatge d’acord amb el Programa aprovat. Per això haurà de disposar 
de la maquinària, eines i demés mitjans auxiliars que siguin necessaris per al transport, manipulació, 
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col∙locació  en  la  posició  final  i  ancoratge  o  subjecció  de  tots  els  elements  que  constitueixen  el 
subministrament. 
 
El  Contractista  realitzarà  els  replanteigs  i  verificarà  la  posició  i  anivellament  de  tot  els  elements 
muntats o  instal∙lats  i corregirà els errors de col∙locació que superin  les toleràncies admeses en els 
plànols,  Plecs  de  Prescripcions  Tècniques  i  instruccions  de muntatge  aprovades.    Per  aquest  fi  el 
Contractista disposarà de l’equip tècnic i dels aparells topogràfics de sensibilitat adequada que siguin 
necessaris. 
 
El  Contractista  haurà  d’assegurar‐se  de  que  els  elements  del  subministrament  restin  en  la  seva 
posició correcta durant les operacions de formigonat de segona fase i successives, si les hagués. 
 
En  el  cas  en  que  el  contractista  de  l’obra  civil  sigui  independent  del  Contractista  dels  equips  o 
instal∙lacions, aquest Contractista  lliurarà a aquell  les  instruccions que hagin d’aplicar‐se.   Ambdós 
contractistes acordaran els mètodes de posada en obra, compactació i curat del formigó o morter de 
segona fase, i de fases successives. 
 
Les operacions de formigonat i desencofrat, i de descindrat, en el seu cas, seran inspeccionades pel 
Contractista.  Aquest  haurà  de  posar  en  coneixement  del  Director  qualsevol  anomalia  que 
eventualment  succeeixi així com  tot conflicte o defecte de coordinació entre obra civil  i muntatge 
que  pogués  causar  menyscabament  de  la  qualitat  del  muntatge;  i  el  Director  ordenarà  el  que 
consideri oportú per a resoldre l’incident. 
 
Auxilis al muntatge 
 
En  el  cas  d’existir  contractes  independents  per  a  l’obra  civil  i  per  al  subministrament  i muntatge 
instal∙lacions o equips, en els documents contractuals d’ambdós contractes s’especificaran els auxilis 
al muntatge que el Contractista de l’obra civil haurà de prestar, en el seu cas.  Aquests auxilis podran 
ser els serveis de determinades instal∙lacions auxiliars o de maquinària fixa del contractista de l’obra 
civil  tals  com,  blondines,  grues  fixes,  plans  inclinats,  enllumenat  general  i  certs  subministraments 
com energia elèctrica, aigua i altres. 
 
El Plec del Contracte de l’obra civil definirà, en el seu cas, els auxilis al muntatge que estarà obligat a 
proporcionar l’Adjudicatari de l’obra civil, així com la seva manera d’amidament i abonament. 
 
La prestació d’auxilis al muntatge per part del Contractista de l’obra civil no rellevarà al Contractista 
dels equips o instal∙lacions de cap de les seves obligacions concernents a la qualitat del muntatge. 
 
Proves en obra 
 
El Contractista, en presència del Director o persona en qui delegui, portarà a  terme  les proves en 
obra de la instal∙lació o equip objecte del Contracte, en la forma que indiqui el Plec i es reculli, amplíi 
o detalli en el Pla de proves inclòs a l’Estudi d’Execució aprovat. 
 
Tot element de l’equip o de la instal∙lació que resultés defectuós, segons el resultat de les proves, o 
no  complís  alguna  de  les  prescripcions  establertes,  serà  reparat,  modificat  o  substituït  pel 
Contractista, al seu càrrec. 
 
Per a  la realització de  les proves, el Contractista proveirà els mitjans que siguin necessaris, així com 
els aparells  i sensors per a  l’amidament d’aquelles magnituds que hagin de determinar‐se segons el 
Pla  de  proves.  També  executarà  les  obres  auxiliars  i  disposarà  dels  equips  i mitjans  auxiliars  que 
siguin necessaris per a realitzar les proves. 
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Una  vegada  finalitzades  les proves,  es  redactarà un Acta  a  la que  s’unirà  l’expedient  complet del 
desenvolupament i resultats de les mateixes. 

Amidament i abonament 
 
Abast del subministrament 
El Licitador, en la seva oferta, descriurà detalladament cadascuna de les unitats que constitueixen el 
conjunt del subministrament. 
 
Qualsevol omissió, en la descripció del subministrament d’elements complementaris o accessoris que 
siguin necessaris per  al  correcte  funcionament  i  conservació de  l’equipo o  instal∙lació objecte del 
contracte hauran de ser subsanades pel Contractista, al seu càrrec. 
 
El  Licitador ofertarà per  separat  les peces  i  elements de  reposició que  consideri  convenient  tenir 
emmagatzemades per a fer front a  les substitucions previsibles durant el període d’explotació que, 
aquest efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, el Licitador inclourà, en la seva oferta, una relació 
de  peces  i  accessoris  de  reposició,  amb  indicació  dels  seus  preus  unitaris.    L’Administració  en  la 
formalització del Contracte, o el Director, en el seu cas, determinarà  la  llista definitiva d’unitats de 
reposició que hauran de ser subministrades pel Contractista.  
 
El subministrament inclourà totes les peces fixes, plaques de recolzament, ancoratges i demés peces 
que hagin d’encastar‐se o subjectar‐se a l’obra de fàbrica, així com tots els dispositius i peces per a la 
fonamentació o recolzament dels equips  inclosos els dispositius amortidors de vibracions, en el seu 
cas. 

Preus 

Els  treballs  d’obra  civil  que  hagin  de  ser  executats  pel  Contractista  de  les  instal∙lacions  o  equips, 
s’amidaran i abonaran segons els criteris que s’indiquen en els corresponents articles d’aquest Plec. 
 
Els preus del contracte podran ser preus unitaris i partides alçades.  En el seu conjunt determinaran 
el preus global del contracte de subministrament, muntatge i proves. 
 
El  preu  de  cada  unitat  o  subconjunt  es  refereix  a  l’equip  instal∙lat,  provat  i  lliurat  en  perfectes 
condicions de funcionament. 
 
Els preus unitaris o partides alçades  inclouran,  llevat especificació diferent en el Plec,  les despeses 
corresponents els següents conceptes: 
 
Els preus unitaris o partides alçades  inclouran,  llevat especificació diferent en el Plec,  les despeses 
corresponents els següents conceptes: 

A.  Subministrament en fàbrica.  

  ‐  Materials. 

  ‐  Fabricació. 

  ‐  Protecció  anticorrosiva  i, en el  seu  cas, pintura d’acabat en 
fàbrica. 

B.  Transport i emmagatzemant en obra. 

C.  Muntatge. 

D.  Protecció anticorrosiva i pintura d’acabat en obra. 

E.  Proves. 
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En  el  concepte  A  estarà  inclòs  el  cost  del  control  de  qualitat  en  el  seu  aspecte  de  control  de 
producció, tant dels materials com del procés constructiu, inclús l’examen radiogràfic i ultrasònic de 
les soldadures.  També estaran inclosos els muntatges en blanc o premuntatge en taller i les proves i 
assaigs en taller. 
 
En el concepte B, a més de les despeses directes del transport, estaran incloses les de ports, duanes, 
assegurances,  permisos,  obres,  senyalitzacions  i  reparacions  que  es  derivin  del  transport  i 
acondicionament  de  les  vies  de  comunicació,  en  el  seu  cas,  així  com  totes  les  despeses  fiscals  i 
operatius que es produeixin amb motiu del transport dels elements del subministrament, fins al seu 
muntatge o instal∙lació en obra. 
 
En el concepte C, a més de les despeses directes del muntatge i de les proves en obra, s’inclouran les 
d’obres i instal∙lacions auxiliars, equips de maquinària i mitjans auxiliars que siguin necessaris per al 
muntatge.    Tanmateix,  estaran  incloses  les  despeses  dels  auxilis  al muntatge  indicats  en  aquest 
article. 
 
En  el  concepte D  s’inclouran  totes  les  despeses  de  protecció  anticorrosiva  i  pintures  d’acabat,  a 
realitzar una vegada muntat l’equip o executada la instal∙lació.  Quan es tracti de protecció catòdica 
el Plec podrà establir‐la com a unitat d’obra separada de  la resta de  les proteccions anticorrosives, 
amb preus unitaris d’abonament directe. 
 
En  el  concepte  E  es  fixaran  les despeses de preparació  i  execució de  les proves  en  taller  i de  les 
proves en obra, per separat. 
 
El  cost  dels  projectes  i  de  tota  la  informació  tècnica  que  el  Contractista  ha  de  lliurar  al Director, 
estarà inclòs en els preus unitaris o partides alçades, dels Quadres de Preus. 
 
S’estableixen els següents percentatges dels preus unitaris per al seu abonament parcial a compta, 
en funció de l’estat de fabricació i muntatge per a les següents situacions: 
 

   ‐ Terminació de l’aplec de materials en taller :    25% 

   ‐ Unitats fabricades i provades en taller :     50% 

   ‐ Equips muntats en obra :         75% 

   ‐ Equips provats i rebuts en obra :      100% 

 

Despeses d’auxilis al muntatge i proves. 

Els auxilis al muntatge i les proves en obra, treballs i/o serveis referits en aquest article, que havent 
estat sol∙licitat pel Contractista de la instal∙lació o equip al contractista de l’obra civil, i que realment 
hagin estat prestats per aquest, seran abonats directament pel primer contractista al segon als preus 
i condicions establerts en el Contracte de l’obra civil, a aquests efectes. 
 
El Contractista de les instal∙lacions o equips podrà o no fer ús de dits auxilis, a la seva conveniència; 
en  el  cas  d’haver‐los  sol∙licitat  i  rebut  estarà  obligat  al  pagament  del  seu  cost,  d’acord  amb  les 
condicions i preus fixats en el Contracte de l’obra civil. 
 
En qualsevol cas,  totes  les despeses d’auxilis al muntatge  i proves en obra estaran  inclosos en els 
preus del Contracte de les instal∙lacions o equips.  
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2.3.2 Valvuleria i altres equips hidràulics 
 
Generalitats 

Objecte 

L’objecte  del  present  article  és  l’establiment  de  les  condicions  de  projecte,  execució, muntatge  i 
proves de les vàlvules i ventoses. 
 
Els tipus d’equips de sèrie que es tracten en aquest article són les següents: 
  ‐ Vàlvules de comporta. 
  ‐ Vàlvules de papallona. 
  ‐ Vàlvules antiretorn. 
  ‐ Vàlvules anulars de regulació. 
 
  ‐ Vàlvules de ventoses trifuncionals purgadores. 
  ‐ Junts de desmuntatge. 
 
Definicions 

Diàmetre Nominal  (DN).   Es defineix com a diàmetre nominal de  la vàlvula o ventosa el diàmetre 
interior  de  la  secció  de  pas  a  la  mateixa,  a  la  zona  de  la  seva  connexió  amb  la  canonada, 
independentment que, en el seu interior, pugui tenir part o conductes d’un diàmetre diferent. 

Pressió Nominal (PN).   Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que suportar  la ventosa o 
vàlvula, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més desfavorable de situacions. 
 
Prescripcions de fabricació 
 
Generalitats 
Els  materials  que  s’utilitzin  en  la  fabricació  dels  equips  hidromecànics  de  sèrie  compliran  les 
especificacions de l’article ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. d’aquest Plec. 
 
Prescripcions per a les vàlvules de comporta. 
 
El disseny general de les vàlvules comporta serà tal que sigui possible desmuntar i retirar l’obturador 
sense necessitat de  separar el  cos de  la vàlvula de  la  canonada. Tanmateix, haurà de  ser possible 
substituir  o  reparar  els  elements  impermeabilitzants  del  mecanisme  de  maniobra,  estant  la 
conducció  en  servei,  sense  necessitat  de  desmuntar  la  vàlvula  ni  l’obturador.  La  part  inferior  de 
l’interior del  cos no  tindrà acanaladures que  facilitin  la deposició de  sediments que  impedeixin el 
tancament.  Una vegada oberta la vàlvula no haurà cap obstacle en la secció de pas d’aigua. 
 
Les especificacions tècniques són les següents: 
 

Vàlvules de comporta (per a pressions iguals o inferiors a 25 Kg/cm2) 

Servei :  Diversos. 

 Conservació de la puresa de l’aigua. 

Els materials usats en la fabricació de les vàlvules seran resistents a l’aigua, a la corrosió, lliures de 
substàncies tòxiques,  i no seran atacats per desenvolupament de bacteris, algues, fongs o altres 
formes de vida,  i sense arribar a contaminar per sabor, olor, enterbolament o coloració,  l’aigua 
que es troba o que pogués estar en el seu contacte. Cap dels components usats, conté crom ni 
cadmi ni altra substància no potable. 
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La  grassa  usada  pel muntatge  dels  eixos  o  qualsevol  altra  part  interior  de  les  vàlvules,  és  de 
qualitat alimentària (ELESA‐NT2 o FMC/UNALBA2). 

 Passos i pressions nominals 

El punt anterior és d’aplicació a les vàlvules des de 40 a 500 mm de pas i pressions de 10, 16  i  25 
Kg/cm2 

 Especificació de materials 

Els materials constituents de les vàlvules són els següents:  

‐  Cos, tapa i tancament en fosa modular GGG‐50. 

‐  El volant de fosa modular (GGG‐50) per a evitar trencaments. 

‐  El parell de maniobra per al tancament de la vàlvula és en tot cas inferior a 10 Kg/m  i  la  
pressió  sobre  l’elastòmer  no sobrepassa els 50 Kg/cm2 

‐  La  longitud  de muntatge,  correspon  al model  curt  de  la  norma DIN  3.202.F4. Aquesta 
longitud correspon amb la norma Europea E.N. 16. columna 14. 

‐  Les brides estan dimensionades segons DIN 2501. 

‐  Segons recomanació ISO, sobre brides, recollida per DIN2.501 i DIN 2.576, en el sentit de 
portar el DN 80, 8 forats per a PN‐10 igual que per a PN‐16, les vàlvules portaran aquest 
forat, amb el que s’aconseguirà  la  intercanviabilitat, entre ambdues pressions  i per  tant 
major possibilitat d’evitar recanvis diferents. 

‐  Amb indicador d’obertura i tancament. 

 

 Especificacions de prova 

Totes  les vàlvules  seran provades, d’acord amb DIN 3.230,  coeficient de  fuita hermètic, que es 
correspon amb la recomanació ISO 5.208‐81, essent la pressió de prova de cos el 60% superior a 
la nominal  i  la del tancament el 10% superior també a  la d’utilització de  la vàlvula. En ambdues 
proves les fuites admeses seran zero gotes. 

Els junts per a brides són d’acord amb DIN 2.690. 

El cargols per a brides, són d’acer per a treball pesat, bicromats, zencats o cadmiats, amb rosca 
mètrica i longitud suficient per a sobresortir 6 mm de les femelles corresponents. 

El  tancament elàstic, de buna nitril  (N.B.R.) de duresa 70  º  SHORE 5º, el qual d’acord amb  les 
normes americanes (AWWA C‐509) en el seu apartat 2.2.9.2., està exempt de metalls pesats, i el 
contingut de coure no supera les 8 ppm. 

Els junts i empaquetatges són del mateix material. 

L’eix és d’acer inoxidable X.20.Cr.13. 

El revestiment anticorrosiu és de pintura epoxi de dos components, d’adormiment químic, aplicat 
en dues capes, exteriorment i interior, per totes les superfícies. 

Una vegada muntada  la vàlvula amb  la seva cargolaria se  l’aplicarà una tercera capa d’epoxi fins 
arribar a un gruix total de 200 micres. 

La femella de l’eix de bronze DIN 1.705 Rg.5. = ASTM B.62. 

Cargolaria d’acer treball pesat bicromatada.  

De  tots  els  materials  anteriorment  esmentats,  així  com  de  les  vàlvules  acabades,  s’emetran 
certificats, del fabricant i fonedor. 
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 Especificacions de disseny i construcció 

Les vàlvules estan dissenyades amb  forma  tubular en  la part  inferior del cos,  sense escotadura 
d’encast, de tal forma que no puguin quedar dipositades grava, pedretes, fangs o qualsevol altre 
material  estrany.  A  més  en  el  moment  del  tancament  es  produeix  un  efecte  venturi,  que 
escombra el  fons de  la  vàlvula, netejant‐lo de  cossos estranys, per  la qual  cosa es  conserva  la 
tanca hermètica. 

La construcció general s’ajusta a DIN 3.352, part 4, tipus a, en tots els seus detalls. 

Les vàlvules per a desguassos de difícil accés aniran proveïdes d’allargadors telescòpics de 4 a 5 m 
de longitud, quadrat de maniobra i registre de sòl o vorera.  

 Paritat entre diferents P.N. 

Les vàlvules de PN‐10  i PN‐16 en els diàmetres nominal de 50 a 150 mm ambdós  inclosos, són 
exactament iguals i per tant, les peces intercanviables. 

En  les mesures de 200, 250  i 300 mm, són  intercanviables totes  les peces amb excepció del cos, 
per ser les brides i els seus forats diferents. 

 
Prescripcions per a les vàlvules de papallona 
 

Seran de fabricació IMS o similar i compliran les següents especificacions: 

 Geometria d’estanquitat 

 Les vàlvules són de geometria bi‐excèntrica amb respecte al cèrcol d’estanquitat. 

 La  primera  excentricitat  separa  l’eix  del  cèrcol  d’assentament,  permetent  un  tancament 
continu al llarg de tot l’assentament sense interrupció del pas d’eixos. 

 La  segona  excentricitat desplaça  l’eix de  gir  respecte  al  centre, permetent un desenganxat 
més ràpid de l’elastòmer respecte de l’assentament, no existint contacte durant la carrera del 
tancament, excepte en el moment de tancament que es produeix l’efecte leva.  

 El  valor  de  la  segona  excentricitat  està  determinat  per  les  condicions  de  servei,  atès  que 
aquest valor dona un tancament positiu (ajut al tancament). 

 

Sistema d’estanquitat 

 Es  produeix  per  contacte  d’un  perfil  elastomèric  acabat  en  tòric  sobre  assentament  d’acer 
inoxidable. 

 El  junt d’estanquitat es continu  i  fixat en  l’allotjament  forma cua de milà que  impedeix que es 
pugui  extraure  en  condicions  extremes  de  servei,  com  ara  les  produïdes  per  cabal 
(sobrevelocitat) o pressió (cop d’ariet). 

 La  fixació  d’aquest  amb  el  disc  es  realitza  mitjançant  un  cèrcol  subjectador  que  permet 
successius  reapretaments,  en  funció  de  les  necessitats  d’estanquitat,  o  absorbir  els  possibles 
desgastos que l’elastòmer hagi sofert en els successius anys de funcionament. 

 Addicionalment als cargols de fixació (reapretament), el cèrcol fixador va proveït d’uns presoners 
que  limiten  l’apretament  d’aquest  a  l’elastòmer  i  a  la  vegada  serveix  d’extractor  quan  es 
necessari el desmuntatge del cèrcol de fixació per a substituir l’elastòmer. 

 L’assentament  és  d’acer  inoxidable  austenític  i  fixat  fermament  al  cos  de  la  vàlvula.  El  perfil 
d’aquest és cònic amb acabat rectificat i polit. 
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 Tota la cargolaria en contacte amb el fluid és d’acer inoxidable austenític. 

 El principal avantatge d’aquest sistema d’estanquitat és que es possible el canvi del junt “in situ” 
sense desmuntar  la vàlvula de  la  línia, per  la qual cosa no cal el desmuntatge de  l’actuador, ni 
eixos, etc., i inclús en midas grans on l’accessibilitat no permet la substitució de l’elastòmer des 
de l’interior de la canonada. 

 

 Disseny 

Tots els dissenys de les vàlvules de papallona s’efectuaran per càlculs individualitzats a cada condició 
de servei. 

Els paràmetres de mida, pressió, cabal i temperatura seran computeritzats per a optimitzar el disseny 
més adequat. 

Quan  les  condicions  de  servei  siguin  crítiques,  s’efectuaran  càlculs  estructurals,  tensions  i 
deformacions per mètode d’elements finits. 

Totes les variables hidrodinàmiques, com ara pèrdues de càrrega, Cv, corba característica, transitori i 
parells hidràulics, es justificaran mitjançant assaigs de model a escala fet en laboratori oficial. 

Es lliurarà un dossier resum dels resultats dels càlculs anteriorment descrits. 

Com  a  terme  general,  les  vàlvules  de  papallona  estaran  dissenyades  per  a  treballar  amb  l’eix  en 
posició horitzontal. 

 

 Cost i disc 

El dimensionament del cos es  realitzarà d’acord amb el gruix mínim obtingut a  l’apartat anterior  i 
amb la connexió (brides o wafer) indicada a l’especificació, a més dels passos d’eixos, rigiditzadors i 
reforços, amb la finalitat d’obtenir una estabilitat dimensional.  

La connexió amb brides permet que  la vàlvula actuï com aïllament, podent desmuntar  la canonada 
aigües avall sense actuar sobre els cargols de la brida aigües amunt, mantenint la pressió en la línia i 
l’efecte fons. 

L’hermeticitat de les brides s’efectua mitjançant junt tòric. 

La  connexió de  la vàlvula amb  l’accionament és d’acord amb  ISO‐5211  segons parell, admetent  la 
intercanviabilitat amb els diversos fabricants del mercat. 

El  dimensionament  del  disc  s’efectua  amb  els  requeriments  de  resistència  i  perfil  hidrodinàmic 
indicats a l’apartat 3). 

En funció del DN de la vàlvula i la pressió de servei es seleccionen dos tipus de disc: pla o d’envà.  

El tipus pla està format per un disc i les corresponents fixacions dels passos d’eix. 

Quan les condicions de rigidesa ho aconsellin, el disc pot ser de tipus buit. 

El de tipus d’envà s’aconsella quan les condicions de pèrdua de càrrega, pressió i DN no recomanen 
la instal∙lació de disc pla. 

La  principal  característica  del  disc  d’envà  és  que  s’obtenen  grans  valors  de  rigidesa  i  com  a 
conseqüència petites deformacions per a DN i pressions elevats. 

L’emplaçament del junt d’estanquitat pot ubicar‐se tant en el disc com en el cos. Per a grans DN es 
aconsellable la seva instal∙lació en el tancament, facilitant el canvi de reapretament per l’interior de 
la canonada. 
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 Eixos i casquets 

La  transmissió d’esforços deguts a  la pressió  i els moments  torsors ocasionats per  la maniobra, es 
transmeten  a  través  dels  semieixos  d’acer  inoxidable.  Ambdós  estan  guiats  amb  casquets 
autolubricats. 

Els eixos estan centrats mitjançant passadors i clàvies. La transmissió de moments torsors es realitza 
a través de clàvies cilíndriques. 

El centrat del disc en el cos s’aconsegueix mitjançant una volandera de bronze que fixa l’eix conduït 
en la tapa cega d’estanquitat. 

La tapa d’estanquitat allotja els junts que fan l’estanquitat dinàmica i és de material antifricció per a 
evitar l’engripat de l’eix amb la tapa. 

Els casquests i coixinets són de material autolubricat i de funcionament en sec, ja que la superfície de 
fricció està protegida per rascadors. Aquests casquets tenen un funcionament correcte, encara que la 
superfície de  fricció estigui en contacte amb el  fluid,  ja que són de material resistent a  la corrosió, 
circumstància no admissible quan s’utilitzen coixinets d’agulles o rodets. 

El conjunt format per eixos, casquets i superfícies de fricció, són de materials resistents a la corrosió i 
de dureses diferenciades, amb la finalitat d’evitar engripats. 

 

Desmultiplicadors 

Els actuadors, reductors  i pre‐reductors són del sistema corona sense fi per a girs de 90º  i amb una 
protecció  IP‐67,  totalment  tancats  i protegits  contra  la  immersió en  aigua durant breus espais de 
temps. 

En el mecanisme cinemàtic existeix una total linealitat entre el parell d’entrada i el parell de sortida, i 
amb  els  topalls  de  carrera mecànics  col∙locats  sobre  l’eix  d’entrada,  pel  que  ni  la  carcassa  del 
desmultiplicador ni la cinemàtica sofreixen sobre‐esforços addicionals. 

Per a servei d’aïllament, els desmultiplicadors estan basats per a una duració mínima de 2000 cicles 
al parell nominal. 

Els esforços sobre el volant de maniobra estan d’acord amb els requeriments d’esforços màxims per 
a diàmetres exigits per la DIN 3230 full 2, essent les brides d’acoblament amb la vàlvula d’acord amb 
ISO‐5211, la brida de sortida d’acord amb ISO‐5210. 

Los desmultiplicadors permeten la motorització en qualsevol moment. 

Control de qualitat 

El  sistema  de  qualitat  que  es  proposa  estarà  basat  en  el  sistema  de  qualitat  model  per  a 
l’assegurament de  la qualitat en el disseny/desenvolupament,  la producció,  la  instal∙lació  i el servei 
postventa, NORMA EUROPEA EN‐29001 iso‐9001. 

El  pla  de  qualitat  abrasarà  tots  els  processos  de  fabricació,  des  del  disseny  fins  al  lliurament  del 
producte, essent controlat per un programa de punts d’inspecció  (P.P.I.) en el que estaran  indicats 
tots els procediments a aplicar. 

Tots els materials que  retenen pressió  i  les proves  finals  seran certificats d’acord amb DIN‐50049‐
3.1.b. 

Protecció superficial 

Donades  les dures condicions d’abrasió, erosió  i oxidació que poden donar‐se durant  la vida de  la 
vàlvula, la protecció superficial obté una rellevant importància, pel la qual cosa aquesta operació ha 
de realitzar‐se amb especial control. 
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Preparació de superfícies: 

Granallat per raig d’arena grau SA 2 1/2, segons la norma sueca SIS‐055/900 1967. 

Una  capa  d’emprimació  anticorrosiva  d’epoxi  rica  en  zenc  Hempel  Hempadur  zenc‐1536,  gruix 

pel∙lícula seca 40 . 

Una capa intermèdia d’epoxi poliamida Hempel Hempadur‐1530, gruix pel∙lícula seca 30 . 

Una  capa  d’acabat  d’epoxi  poliamida  Hempel  Hempadur‐1530,  gruix  pel∙lícula  seca  30  .  Color 
d’acabat Gris‐1217. 

Les especificacions de les vàlvules de papallona seran: 

 
Pressió de disseny   ......................  PN‐6  a  PN‐40 
Diàmetres   ...................................  DN‐300  a  DN‐1400 
Cos   .............................................   Ac.mecanosoldat ST‐52‐3 DIN 17100 
Distància entrecares s/DIN‐3202 F4 
Disc   ............................................   Ac. Mecanosoldat ST‐52‐3 din 17100 
Eix   ..............................................   Ac. inox. 1.4301 DIN17440. 
Coixinets   ....................................   Autolubricats, per treballar en sec. 
Junt d’estanquitat   .......................  Nitril. Recanviable sense necessitat de 
desmuntar la vàlvula de la canonada. 
Cèrcol fixació junt   ......................   Ac. Inox.1.4301 DIN17440 
Assentament en cos   ....................  Ac. Inox. 1.4301 DIN17440 
Cargolaria   ...................................  Contacte amb fluid ac. INOX A‐2 

 
 

Prescripcions per a les vàlvules antiretorn 

Les característiques de les vàlvules de retenció a instal∙lar són les següents: 

 Vàlvules de retenció tipus anular. PN  25 

Vàlvules de retenció anulars, proveïdes de superfícies d’estanquitat metall‐metall, construïdes en els 
materials següents: 

Cos   .............................................  ac.carboni GS‐45. 

Obturador anular   ........................  ac.carboni GS‐45. 

Ressort   ........................................  ac.inox. 

Estanquitat   ..................................  inox.‐inox. 

 

Vàlvules anulars de regulació 

 

Equip:     Vàlvules anulars de regulació. 

Servei:   Diversos. 

Vàlvules anulars de regulació, construïdes en els següents materials: 

Cos   .............................................  ac.carboni GS‐45. 

Èmbol   .........................................  ac.carboni GS‐45. 

Eix   ..............................................  ac.inox. AISI‐431 

Coixinet   ......................................  autolubricat. 
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Superfície d’estanquitat   ..............  metall‐metall (inox.‐inox.) 

Accionades per reductor manual a corona sense fi. 

 

Ventosa trifuncional combinada 

Equip:     Ventosa trifuncional combinada. 

Servei:     Punts alts en canonades. 

Àmbit:     Des de DN 90 fins a DN 400. Entrada embridada i sortida protegida. 

 

Generalitats 

Ventosa trifuncional combinada composta d’un cos ventosa cinètica amb purgador  incorporat a un 
lateral. 

El  cos  ventosa  realitza  les dues  funcions d’entrada‐sortida d’aire en gran quantitat mentre que el 
purgador allibera bosses d’aire atrapades en els punts alts, quan la canonada està en servei. 

La  ventosa  és  capaç  d’evacuar  aire  a  la  velocitat  del  só  sense  que  la  boia  pugi  per  efecte  de  la 
mateixa i no porta difusor ni cap deflector. 

La boia és totalment esfèrica construïda en acer inoxidable i suporta un test de pressió de 70 bar. 

Tant l’entrada com la sortida, coincideixen amb el diàmetre nominal de la ventosa. 

El mecanisme de purga automàtica consisteix en un joc de palanques  i una tovera totalment d’acer 
inoxidable, actuades per una boia flotant esfèrica del mateix material. 

Tant l’assentament principal com el del purgador, són fàcilment intercanviables. 

 

Dimensions generals 

 

DN  1/2” , 3/4”, 1” NPT  2” NPT  3” NPT  DN.100 

A  242  280  311  362 

B  286  327  362  400 

C  130  137  168  229 

Pes Kg.  9  13,5  22,5  43 

 

Junts de desmuntatge 

Característiques: 

DN   ..............................................  Tots els diàmetres. 

Brides   .........................................  Segons DIN 2501 

Materials : 

Cos   .............................................  Ac.inox. AISI 304 

Brides   .........................................  Ac. carboni ST 37.2 

Junt   .............................................  Nitril. 

Brida apretament Junt   ................  Ac.inox AISI 304 

Cargolaria   ...................................  Ac.inox. A‐2 
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              (de la brida apretament junt) 

Tolerància per a desmuntatge  ......   25 mm de carrera. 

Brides de connexió   .....................  s/DIN 2501. 

Cargolaria d’unió brides   .............  Qualitat 8.8. s/DIN 267. 

 

Control de recepció 
 

Les vàlvules  i ventoses es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de resistència  i d’estanquitat. 
Ambdós  tipus de proves  s’efectuaran en  fàbrica amb el medis auxiliars  i humans del  fabricant  i a 
càrrec d’aquest, en presència del Director o persona en qui delegui. 

Es  comprovarà,  tanmateix,  que  les  dimensions  de  les  peces  i  la  qualitat  dels materials  són  les 
definides en el Plec o en els Plànols.  

 

Control dimensional 

Es comprovarà que les dimensions geomètriques compleixin les fixades en aquest Plec i les que hagi 
ofertat el fabricant. En especial es comprovaran els gruixos i els eventuals descentrats en la fosa de 
les peces. 

 

Prova de resistència: 

La prova de resistència  té per  finalitat comprovar que el cos principal de  la vàlvula o ventosa  té  la 
resistència mecànica  suficient  per  a  resistir  la  pressió  interior màxima  de  disseny  amb  suficient 
seguretat. 

La prova consistirà en sotmetre a  la vàlvula o ventosa, amb una de  les seves brides cargolada a un 
banc  de  proves  i  l’altra  amb  una  tapa  resistent,  també  cargolada,  a  la  pressió màxima  de  servei 
prevista per al timbratge nominal de la unitat corresponent. 

L’obturador de  les vàlvules es situarà en posició entreoberta perquè  la pressió hidràulica s’iguali en 
ambdós costats. 

Es  prendran  precaucions  per  aconseguir  la  total  expulsió  de  l’aire  que  pogués  restar  en  el  seu 
interior; l’elevació de la pressió es farà lentament. 

No s’admetrà cap pèrdua ni degoteig a través del cos, encara que poden tolerar‐se petits degoteigs a 
l’exterior a través de la impermeabilització existent entre les diferents peces. 

La pressió de prova es mantindrà durant cinc minuts (5 min.) i durant aquest temps se li donaran al 
cos de la vàlvula alguns cops de martell. 

Les vàlvules comporta  i de papallona s’accionaran  tres  (3) vegades des de  la posició de  tancament 
total a la de total obertura i a la inversa, per a comprovar que aquesta maniobra és realitzable. 

 

Prova d’estanquitat: 

La prova d’estanquitat  té per  finalitat  comprovar que  la  impermeabilitat entre  les diferents peces 
que ho requereixen són estanques que, tanmateix, a les vàlvules l’obturador tancat també ho és. 

 

S’entendrà que en  les vàlvules de comporta  i de papallona  la pressió pot actuar alternativament en 
ambdues cares de l’obturador. 
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La prova es realitzarà cargolant al banc de proves la brida que correspon de la unitat a assajar, tenint 
la precaució d’evacuar bé l’aire del seu interior.  La pressió hidràulica s’elevarà lentament fins assolir 
1,10 vegades el valor de  la pressió màxima de servei prevista per al timbratge nominal de  la unitat 
corresponent. 

La  pressió  es mantindrà  durant  quinze minuts  (15 min.)  i  durant  aquest  temps  no  s’observaran 
pèrdues ni degoteigs a  través del  tancament de  l’obturador ni dels elements d’impermeabilització 
entre peces.   

 

Amidament i abonament 

Serà d’aplicació l’establert a l’article 820 d’aquest Plec. 

En  el  subministrament  estaran  inclosos,  a  més  de  les  unitats  principals,  els  mecanismes 
d’accionament  amb  el  seu  motor  i  tots  els  elements  accessoris  o  complementaris  que  siguin 
necessaris per al correcte funcionament, comandament i control dels equips. 

S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1.  

 

2.3.3 Equips hidromecànics: Accionament per a equips hidromecànics 
 
 
Generalitats 
 

L’objecte d’aquest article és la definició dels criteris específics per a la fabricació, muntatge i proves 
en obra aplicables als mecanismes més usuals per a la maniobra dels equips hidromecànics. 

Sota  la  denominació  general  de mecanismes  d’accionament  es  classifiquen  en  aquest  article  els 
següents: 

    ‐ Oleohidràulics. 

    ‐ Electromecànics. 

    ‐ Manuals. 

Els mecanismes d’accionament oleohidràulic estan  formats per un o dos  cilindres o  crics d’èmbol, 
mòdul de control i accessoris. 

Els mecanismes d’accionament electromecànic a motor inclouen fonamentalment, el motor elèctric, 
les unitats reductores d’engranatges i el  

sistema de transmissió del moviment a l’element mòbil de la comporta o vàlvula. 

Els mecanismes d’accionament manual només  es  podran  emprar  en  alguns  equips  hidromecànics 
petits  i  en  les  vàlvules  de  by‐pass  o  d’altres  elements  complementaris.  En  tot  cas  la  força 
d’accionament manual no excedirà de quinze quilopondis (15 kp). 

 

Accionament electromecànic 

a)  Composició. 

Els accionaments electromecànics hauran d’incloure els següents subconjunts principals: 

‐  Motor elèctric i fre. 

‐  Acoblaments i reductors d’engranatges. 

‐  Sistema de transmissió del moviment a l’element mòbil de la comporta o vàlvula. 
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‐  Bastidors. 

‐  Maneta per a accionament manual. 

‐  Indicador de posició. 

‐  Armari elèctric de comandament i control. 

‐  Eix de transmissió mecànica, (eix mecànic), en el seu cas. 

‐  Sistema elèctric de sincronització, (eix elèctric), en el seu cas.  

 

b)  Mecanismes 

Els reductors d’engranatges s’hauran de disposar en càrter tancat  i estanc amb  la finalitat d’obtenir 
una lubrificació efectiva del conjunt. Els engranatges seran d’acer forjat o fos amb els dents endurits. 

El sistema de transmissió del moviment s’haurà de disposar de tal forma que efectuï un moviment 
continu i sense vibracions sobre l’equip maniobrat.  

Com a element flexible de tir, generalment s’empraran  les cadenes tipus Galle, amb preferència als 
cables. 

L’equip  s’haurà  de  proveir  d’una maneta  per  a  accionament manual.  Aquesta maneta  tindrà  les 
reduccions necessàries perquè al ser operada amb una força manual de quinze quilopondis (15 Kp) 
aproximadament, el mecanisme desenvolupi la seva capacitat nominal. 

S’haurà de subministrar un indicador mecànic de posició de la comporta o vàlvula, ubicat de manera 
que pugui ser llegit fàcilment des de l’armari local elèctric de comandament. 

Els bastidors o estructura  suport dels mecanismes hauran de disposar dels elements de  regulació 
necessaris per al seu perfecte anivellament en el muntatge. 

S’hauran  de  disposar  interruptors  de  final  de  carrera  per  a  les  posicions  d’obert  i  tancat  en  el 
mecanisme, perquè actuïn d’una forma segura sobre el motor elèctric. 

Per al càlcul  i dimensionament del diferents elements que formen part d’un accionament mecànic, 
eixos, cadenes, pinyons, etc., seran aplicables els criteris de la secció 7.3 de la norma DIN 19.704. De 
forma alternativa  i/o complementària els criteris de  les normes americanes AGMA “American Gear 
Manufacturing Association” poden també ser aplicats. 

 

c)  Equip elèctric. 

Serà d’aplicació l’article corresponent d’aquest Plec. 

 

d)  Eixos de transmissió longitudinal en les comportes. 

En els casos que, degut a la gran amplada del tram, sigui necessari l’accionament en els dos extrems 
del tauler, serà necessària la sincronització del moviment. El sistema de transmissió a emprar podrà 
ser : 

‐  Eix mecànic.  L’accionament  es  realitza  amb  una  unitat motora,  situada  a  l’extrem  d’un  arbre 
horitzontal que transmet el moviment entre ambdós costats de la comporta. Només es aconsellable 
en trams de moderada llum. 

‐ Eix elèctric.  L’accionament es  realitza amb dues unitats motores, exactament  iguals, una a  cada 
costat de  la  comporta,  sincronitzades  elèctricament.  Es  convenient  la  incorporació d’un dispositiu 
comparador i corrector del descalaix (descalaje) quan aquest excedeixi d’un valor determinat. 
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Materials 

Seran d’aplicació les prescripcions establertes en aquest Plec. 

Els components comercials que s’incorporen al conjunt del mecanisme hauran de ser de fabricants 
de provada experiència en l’execució d’aquests equips. 

Tots  els  components  hauran  de  ser  acompanyats  dels  seus  corresponents  certificats  de  qualitat  i 
protocols de prova a que foren sotmeses en el taller del fabricant. 

 

Fabricació 

Serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 

En els accionaments de tipus oleohidràulics es realitzaran les següents proves en taller: 

a)  Proves i controls preliminars dels components de l’equip, tal com assaigs de funcionament i de 
marxa en tots els motors i bombes abans de la seva instal∙lació, control de les característiques 
hidràuliques  i  d’operació  de  les  vàlvules  d’acord  amb  els  protocols  de  prova  del  fabricant, 
prova d’estanquitat del dipòsit d’oli, etc.   

b)  El mòdul de control i el conjunt del cilindre hidràulic hauran de ser encaixats completament en 
el  taller  i  assajats.  El  Contractista  haurà  d’utilitzar  canonades  o mànegues  provisionals  de 
connexió entre cilindre  i unitat motriu hidràulica  i passarà els cables necessaris entre  l’armari 
elèctric de comandament i la unitat motriu hidràulica. El cilindre s’instal∙larà en posició vertical 
o horitzontal amb la biela del pistó de forma que pugui moure’s lliurament, ja sigui recolzat o 
no. 

Una vegada encaixat al conjunt es realitzaran les següents proves: 

‐  El sistema hidràulic serà sotmès a una prova de pressió hidrostàtica que sigui el 50% més gran 
que la pressió nominal del sistema. 

‐  S’efectuarà  també  una  prova  d’estanquitat  del  cilindre,  per  a  la  qual  cosa  s’aplicarà  una 
càrrega equivalent al pes de la comporta i s’amidarà el desplaçament de la biela. 

- Per últim, es realitzaran proves de funcionament com ara: amidament de les velocitats de la biela 
en  ambdues  direccions  utilitzant  càrregues  simulades  equivalents  a  les  de maniobra,  proves 
d’arrencada de  les motobombes, proves de  las bombes, proves de  les vàlvules d’alleugeriment 
de pressió, proves de totes les vàlvules per a operació elèctrica i manual, etc. 

En els accionaments mecànics seran realitzats els següents assaigs : 

a)  Proves i controls preliminars dels components de l’equip, tal com assaigs de funcionament de 
marxa  en  els  motors  elèctrics,  control  de  les  característiques  de  frens,  engranatge,  etc., 
d’acord  amb  els  protocols  de  proves  del  fabricant,  toleràncies  dimensionals  entre  els 
components, etc.  

b)  Cada mecanisme  serà encaixat  completament en el  taller, amb els equips muntats  sobre el 
bastidor tal com seran després disposats en obra. Es passaran els cables entre els motors  i el 
quadre  elèctric  de  control.  El mecanisme  serà  assajat  a  la  seva  velocitat  nominal  i  revisat 
curosament en les seves toleràncies de forma que el seu funcionament sigui suau i apropiat. 

 

En  comportes  de  tipus  lliscants  i  en  tot  tipus  de  vàlvules,  el muntatge  complet  del mecanisme 
s’efectuarà sobre el propi component que serà maniobrat per aquell. 
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Protecció anticorrosiva 

Serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 

Per  a  aquells  components  de  l’equip  d’accionament  de  fabricació  en  sèrie,  seran  acceptables  les 
pintures garantides pel fabricant. 

 

Amidament i abonament 

Llevat  que  s’especifiqui  el  contrari  en  el  quadre  de  preus,  els  equips  d’accionament  s’amidaran  i 
abonaran conjuntament amb l’equip hidromecànic. 

 

2.3.4 Equips hidromecànics: Equips elèctrics 

 

Generalitats 

L’objecte d’aquest article es definir els criteris generals per a la fabricació, muntatge i proves en obra 
aplicables als equips elèctrics que han de ser subministrats junt amb els mecanismes d’accionament 
dels equips hidromecànics. 

Les  prescripcions  d’aquest  article  són  complementàries  a  les  indicades  en  els  articles  anteriors 
d’aquest Plec i seran d’aplicació en el projecte dels equips elèctrics per a comandament i control dels 
mecanismes d’accionament de vàlvules i comportes. 

Sota  la denominació general d’equips elèctrics es consideren en aquest article aquells components 
elèctrics mínims que han de ser subministrats junt amb els mecanismes d’accionament i que són els 
següents: 

‐   Motors elèctrics. 

‐  Armaris o plafons de control. 

‐  Cables elèctrics de connexió.   

 

Característiques generals 

 

Els equips elèctrics seran dimensionats àmpliament prenent com a criteri fonamental la seguretat de 
maniobra de les vàlvules i comportes. 

Les maniobres d’obrir‐tancar la vàlvula o comporta seran realitzades localment, des del propi armari 
elèctric de comandament local i amb control des del centre de control. 

Els circuits de força s’alimentaran en corrent altern de tres‐cents vuitanta volts (380 V)  i cinquanta 
hertzis (50 Hz), tres fases sense neutre. 

Les  alimentacions  esmentades  anteriorment no  seran  subministrades pel Contractista dels  equips 
hidromecànics. 

Tot el material elèctric complirà les prescripcions del Reglament Espanyol d’Instal∙lacions Elèctriques 
i, en aquells criteris que no es prevegin en aquest, seran aplicables les normes alemanyes CDE i les de 
la Comissió Electrotècnica Internacional, CEI. 
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a)  Motors Elèctrics. 

Les  característiques dels motors  seran adequades per a  les  corresponents particularitats de  servei 
dels diferents equips que accionaran. 

Els motors  seran  subministrats  formant una unitat amb els grups hidràulics o els mecanismes que 
impulsaran. 

Els motors  seran  asincronos,  trifàsics  i  de  rotor  en  curt  circuit. Hauran  de  subministrar  en  parell 
màxim  dues  vegades  i  mitja  (2,5)  superior  al  corresponent  a  les  seves  condicions  normals  de 
funcionament. 

Els motors elèctrics hauran de  funcionar de  forma  satisfactòria  amb  les  següents  variacions en  la 
tensió d’alimentació: 

  + 10%  i  ‐ 15% de la tensió nominal, a la freqüència nominal. 

   5% de la freqüència nominal, a la tensió nominal. 

Els motors trifàsics tindran en tots els casos arrencada directa, la intensitat d’arrencada no haurà de 
ser superior a sis (6) vegades la intensitat nominal. 

Els motors  elèctrics  hauran  de  funcionar  sense  vibracions  i  sense  sorolls  excessius  en  totes  les 
condicions de càrrega. 

Els motors seran adequats per a totes les condicions ambientals del lloc de l’obra i de la seva ubicació 
en la mateixa. La seva protecció mecànica serà, com a mínim IP‐54. 

L’aïllament dels motors serà de classe B o superior. 

Els motors hauran de  complir  les prescripcions de  les normes UNE 20.107    i   20.108. Per  aquells 
criteris que, eventualment, no  siguin contemplats per  les normes espanyoles,  seran d’aplicació  les 
normes següents: 

 

‐  Comissió Electrotècnica Internacional, CEI. 

‐ Verein Deutscher Elektrotechniker, VDE. 

Les  potències  dels motors  es  correspondran  amb  les  de  l’escala  normalitzada  en  la  norma  UNE 
20.106  i les recomanacions de la CEI. 

Les formes constructives i tipus de muntatge dels motors elèctrics s’adaptaran a l’indicat en la norma 
UNE 20.112. 

Tots els motors seran subministrats amb la seva placa d’identificació en la que estaran gravades, de 
forma  indeleble,  les característiques de  funcionament  i del corrent elèctric, en conformitat amb el 
requerit en la norma UNE 20.041.   

 

b)  Armaris elèctrics 

Els armaris elèctrics seran metàl.lics  i tindran  la suficient rigidesa per a resistir els esforços produïts 
durant  les operacions de  transport, manipulació  i  instal∙lació  sense  sofrir  cap deformació. Estaran 
construïts per un bastidor robust de perfils  laminats  i/o xapa plegada de dos mil∙límetres  i mig (2,5 
mm) de gruix mínim. 

Els armaris elèctrics estaran protegits, com a mínim, contra la pols i contra l’aigua de pluja, (protecció 
IP‐53, segons la norma CEI 144). 

L’armari elèctric haurà de disposar de la resistència d’escalfament adequada amb la finalitat d’evitar 
condensacions d’humitat en el seu interior. 
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L’armari elèctric haurà de contenir un seccionador general, transformador de comandament i senyal, 
voltímetre, amperímetre, contactors guardamotors, relès, polsador de comandament,  làmpades de 
senyalització  i  qualsevol  altre  equip  elèctric  addicional  requerit  per  a  proporcionar  una  operació 
adequada i segura dels mecanismes d’accionament. 

L’armari elèctric es subministrarà amb  tot el cableat  interior efectuat  fins a  la  regleta de borns. Es 
proveiran també amb terminals de coure de posada a terra. 

Tot l’aparell elèctric s’ajustarà a les normes CEI corresponents.  

 

c)  Cables elèctrics de connexió. 

La  passada  de  cables  dels  equips  elèctrics  serà  executada  amb  conductors  de  coure  recuit  sense 
estanyar, lliure de qualsevol imperfecció d’acord amb la norma UNE 21.022 “Conductores de cables 
aislados para instalaciones eléctricas, secciones nominales y composición”. 

Els  cables  elèctrics  de  connexió  seran  sempre  flexibles,  constituïts  cadascun  per  diversos  filferros 
cilíndrics. 

La coberta dels conductors no serà propagadora de  la  flama ni de  l’incendi, de reduïda emissió de 
fums, exempta de gasos tòxics i corrosius, gruix uniforme i  

que sigui fàcil de separar del conductor sense que es produeixi deteriorament en el mateix. 

El  Contractista  d’equips  hidromecànics  subministrà  i  instal∙larà  tots  els  cables  elèctrics  de  força  i 
control  requerits  per  a  la  interconnexió  en  obra  entre  armaris  elèctrics  i  els  seus  corresponents 
mecanismes.  

 

Materials 

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips elèctrics compliran amb els requeriments estipulats 
en les respectives normes UNE, CEI o VDE, a elecció del fabricant. 

 

Fabricació 

Tots  els  equips  elèctrics  seran  de  primera  qualitat  i  fabricats  per  empreses  especialitzades  de 
reconeguda solvència. 

En el  taller del  fabricant dels equips elèctrics  s’efectuaran  les proves exigides per a  cadascun dels 
components de l’equip, en conformitat amb les normes UNE, CEI o VDE aplicables. Cada component 
de l’equip elèctric serà avalat pel seu corresponent certificat de qualitat. 

Les  proves  dels mecanismes  d’accionament  es  realitzaran  en  el  taller  del  fabricant,  junt  amb  els 
motors elèctrics i armaris de comandament i control projectats per a la seva instal∙lació conjunta en 
obra. 

 

Protecció anticorrosiva 

La  protecció  anticorrosiva  dels  diferents  equips  elèctrics  serà  efectuada  en  el  taller  del  fabricant 
d’aquests equips d’acord amb els seus mètodes normalitzats, els quals han de ser avalats per alguna 
de les normes ja esmentades UNE, CEI o VDE. 
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2.3.5 Equips de bombament 

 

Generalitats 

 

L’objecte d’aquest article és el determinar  les condicions generals de fabricació  i proves en fàbrica, 
transport, muntatge, i proves en obra aplicables a les  

 

bombes hidràuliques com a elements electromecànics essencials en una estació d’impulsió d’aigua. 

Serà d’aplicació, al menys, la normativa següent: 

 Norma ANSI B16.5. “Street Pipe Flandges, Glanged Valves, and Fittings”. 

 ISO  2548/1974  “Pombes  centrifugues,  nélico‐centrifuges  et  helicoides.  Code  d’essais  de 
reception. Classe C”. 

 ISO  3555/1977  ““Pombes  centrifugues,  nélico‐centrifuges  et  helicoides.  Code  d’essais  de 
reception. Classe B”. 

 ISO 1940 “Qualité d’équilibrage de corps rigides en rotation” 

 IEC 34‐1, CSA. 

 

Pou de bombament 

El pou de bombament disposarà de automatismes amb les següents característiques: 

 Els automatismes tindran posició de funcionament automàtic o manual. 

 Les bombes s’activaran en les hipotesis que es donen en el punt següent. Els nivells que marquen 
aquestes hipotèsis  són el que  corresponen pel  cas de  l’activació de  la primera bomba a quan 
l’aigua arriba a la base del tub de connexió entre la cambra de retenció de sol∙lids i la cambra de 
bombes, és a dir a 1 m. de alçada; la segona bomba s’activara, si una vegada activada la primera 
bomba el nivell de  l’aigua arriba a una alçada de 2 m. de  la base de  la cambra de bombament, 
just per sota de  la canonada del col∙lector. En cas de que  les dues bombes estiguin funcionant  i 
continui pujant el nivell de les aigües, aquestes seran evacuades pel sobreeixidor existent al pou. 

 Les basses romandran per sota del nivell del sobreeixidor 

 La franja horària serà: Tot el dia 

Es  tracta d’un pou de bombament amb  tres bombes  (una de  reserva) en  funcionament  tal que  la 
primera bomba actuarà de manera que absorbirà el cabal màxim d’entrada a la depuradora, mentre 
que la segona bomba nomès funcionarà quan es doni un cabal superior al cabal mig.  

Les bombes que han de realitzar aquestes funcions han de complir les condicions bàsiques següents: 

 alçada manomètrica de bombament: 37 m. 

 Cabal unitari de bombament: 126,6 m3/h. 

Com a orientació del tipus de bomba aquí s’exposen les característiques que sol tenir una bomba que 
ha de complir els anteriors requisits. 

La unitat consta de bomba, bancada, motor elèctric i protecció de acoplament.  
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Líquid: 

Temperatura min. del líquid:          10º C 

Temperatura màx. del líquid:          40º C 

Dades tècniques: 

Materials: 

Allotjament del motor:      Fundició gris GG25 

Eix del rotor:        Acer inoxidable AISI 420 

Impulsor:                  Fundició gris GG25 

Voluta:         Fundició gris GG25 

Cargoleria exterior      Acer inoxidable AISI 316   

Instal∙lació: 

Temperatura ambient màx.:              40º C 

Pressió màx. de treball:                  10 bar 

Connexió de canonada, estàndard:         DIN 100 

Dimensió, entrada bomba:              DN 100 

Dimensió descàrrega bomba:    DN 100 

Pressió, connexió de canonada:           PN 10 

Dades elèctriques: 

Tipus de motor:                    M30/4 

Nº de pols:                        4 

Potència elèctrica:       20 kW  

Freqüència xarxa:                   50 Hz 

Tensió nominal:                   400 V 

Velocitat nominal:                1450 rpm 

Grau de protecció (IEC 34‐5):    IP68 

Classe d'aïllament (IEC 85):    F 

Aquest  tipus  de  bomba  és  orientatiu,  i  per  tant  la  seva  utilització  no  és  vinculant.  Les  diferents 
marques que hi ha al mercat poden subministrar bombes d’aquestes característiques. 

Per  tal  de  facilitar  la  substitució  en  cas  d’avaria,  o  per  realitzar  les  preceptives  tasques  de 
manteniment, cosa que vindrà determinada per  les necessitats  imposades pel  fabricant,  la bomba 
tindrà un mecanisme d’acoblament  i desacoblament mecànic  i que podrà ser exercit des de  la part 
superior  del  pou  de  bombament.  Per  facilitar  el  seu  issat  hi  haurà  una  cadena  que  servirà  per 
realitzar aquesta funció independentment si es fa manual o mitjançant una grua mòbil. La bomba es 
desplaçara per un eix consistent en tub d’hacer galvanitzat per tal d’assegurar la correcta col∙locació 
de  la  bomba  una  vegada  s’han  realitzat  les  tasques  que  siguin  necessàries  en  superfície.  També 
servirà per a poder guiar el cable elèctric que alimenta la bomba. 
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Bombament de recirculació de fangs 

 

Es tracta d’un pou de bombeig amb tres bombes submergibles  (una de reserva) que funcionaran a 
partir del volum de fangs que es vagi acumulant a la cambra en la qual estan situades.  Si el volum de 
fangs acumulat arriba a 1 m. d’alçada es posarà en marxa  la primera bomba,  i si el volum puja més 
d’aquesta cota s’activaran totes dues fins que es buidi el tanc. La cota que determinarà la parada de 
les bombes vindrà donada pels flotadors indicadors de nivell; la cota serà el punt de captació de les 
bombes. 

A  continuació  s’exposen  les  característiques  que  té  una  bomba  que  dimensionada  per  a  les 
prestacions que cal que compleixi per a poder realitzar correctament les funcions que té asignades. 

Cada bomba haurà de tenir bàsicament les següents característiques: 

  Cabal màxim: 33,36 m3/h 

  Alçada de bombament: 1,75 m. 

La unitat consta de bomba, bancada, motor elèctric i protecció de acoplament.  

Líquid: 

Temperatura min. del líquid:          10º C 

Temperatura màx. del líquid:          40º C 

 

Dades tècniques: 

Materials: 

Allotjament del motor:      Fundició gris GG25 

Eix del rotor:        Acer inoxidable AISI 420 

Impulsor:                  Fundició gris GG25 

Voluta:         Fundició gris GG25 

 

Cargoleria exterior      Acer inoxidable AISI 316   

Instal∙lació: 

Temperatura ambient màx.:              40º C 

Pressió màx. de treball:                 10 bar 

Connexió de canonada, estàndard:        DIN 80 

Dimensió, entrada bomba:              DN 80 

Dimensió descàrrega bomba:    DN 80 

Pressió, connexió de canonada:           PN 10 

Dades elèctriques: 

Tipus de motor:                    S22/4D 

Nº de pols:                        4 

Potència elèctrica:       1,4 kW  

Freqüència xarxa:                   50 Hz 
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Tensió nominal:                   400 V 

Velocitat nominal:                1450 rpm 

Grau de protecció (IEC 34‐5):    IP68 

Classe d'aïllament (IEC 85):    F 

 

Aquest  tipus  de  bomba  és  orientatiu,  i  per  tant  la  seva  utilització  no  és  vinculant.  Les  diferents 
marques que hi ha al mercat poden subministrar bombes d’aquestes característiques. 

 

Per  tal  de  facilitar  la  substitució  en  cas  d’avaria,  o  per  realitzar  les  preceptives  tasques  de 
manteniment, cosa que vindrà determinada per  les necessitats  imposades pel  fabricant,  la bomba 
tindrà un mecanisme d’acoblament  i desacoblament mecànic  i que podrà ser exercit des de  la part 
superior de  l’arqueta de  bombament  de  fangs.  Per  facilitar  el  seu  issat  hi haurà una  cadena que 
servirà per realitzar aquesta funció independentment si es fa manual o mitjançant una grua mòbil. La 
bomba es desplaçara per un eix consistent en tub d’hacer galvanitzat per tal d’assegurar la correcta 
col∙locació de  la bomba una vegada s’han realitzat  les tasques que siguin necessàries en superfície. 
També servirà per a poder guiar el cable elèctric que alimenta la bomba. 

 

Bombament de purga de fangs 

 

Es tracta de dues bombes (una de reserva) en funcionament alternat. Es troben a la mateixa cambra 
que les bombes de recirculació. Estaran programades per funcionar un periode de temps concret, set 
hores diàries com a màxim, i funcionarà la bomba justament al mateix temps que es posen en marxa 
les bombes de recirculació de fangs. Funcionarà una bomba nomès per cada accionament,  i per tal 
de que no es produeixi desgast excessiu o per defecte, avaries per falta de funcionament, es posaran 
en marxa de manera alterna, és a dir, una vegada funcionarà una bomba i a la següent que calgui una 
posada serà l’altra, i així successivament. 

La bomba tindrà les següents característiques: 

  Cabal màxim: 7 m3/h  

  Alçada manomètrica: 7 m. 

La unitat consta de bomba, bancada, motor elèctric i protecció de acoplament.  

Líquid: 

Temperatura min. del líquid:          10º C 

Temperatura màx. del líquid:          40º C 

 

Dades tècniques: 

Materials: 

Allotjament del motor:    Fundició gris GG25 

Eix del rotor:      Acer inoxidable AISI 420 

Impulsor:                Fundició gris GG25 

Voluta:       Fundició gris GG25 

Cargoleria exterior    Acer inoxidable AISI 316   
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Instal∙lació: 

Temperatura ambient màx.:              40º C 

Pressió màx. de treball:                 10 bar 

Connexió de canonada, estàndard:        DIN 80 

Dimensió, entrada bomba:              DN 80 

Dimensió descàrrega bomba:    DN 80 

Pressió, connexió de canonada:           PN 10 

Dades elèctriques: 

Tipus de motor:                    S‐12/2‐D 

 

Nº de pols:                        4 

Potència elèctrica:       1,4 kW  

Freqüència xarxa:                   50 Hz 

Tensió nominal:                   400 V 

Velocitat nominal:                2900 rpm 

Grau de protecció (IEC 34‐5):    IP68 

Classe d'aïllament (IEC 85):    F 

 

Aquest  tipus  de  bomba  és  orientatiu,  i  per  tant  la  seva  utilització  no  és  vinculant.  Les  diferents 
marques que hi ha al mercat poden subministrar bombes d’aquestes característiques. 

 

Per  tal  de  facilitar  la  substitució  en  cas  d’avaria,  o  per  realitzar  les  preceptives  tasques  de 
manteniment, cosa que vindrà determinada per  les necessitats  imposades pel  fabricant,  la bomba 
tindrà un mecanisme d’acoblament  i desacoblament mecànic  i que podrà ser exercit des de  la part 
superior de l’arqueta de fangs. Per facilitar el seu issat hi haurà una cadena que servirà per realitzar 
aquesta  funció  independentment  si  es  fa  manual  o  mitjançant  una  grua  mòbil.  La  bomba  es 
desplaçara per un eix consistent en tub d’hacer galvanitzat per tal d’assegurar la correcta col∙locació 
de  la  bomba  una  vegada  s’han  realitzat  les  tasques  que  siguin  necessàries  en  superfície.  També 
servirà per a poder guiar el cable elèctric que alimenta la bomba. 

 

Bombament de fangs cap a deshidratació 

 

Per  tal  de  portar  els  fangs  resultats  del  procès  d’espessiment  cap  a  la  sala  de  deshidratació  dels 
mateixos, es faran servir dues bombes en cambra seca, centrífugues de rodet desplaçat. De les dues 
bombes que són necessàries una estarà en  funcionament  i  l’altra estarà en reserva. Per tal de que 
funcionin correctament  i no es produeixin avaries als equips, cal que  la cota de  les bombes estigui 
més baixa que la cota superior de l’aigua a l’espessidor de fangs. 

La bomba  funcionara  a  la  vegada que  la bomba de purga de  fangs  situada  al decantador,  j  aque 
aquesta  porta  el maeix  cabal  que  es  porta  cap  a  deshidratació,  i  així  no  hi  ha  risc  de  generar 
problemes al procés d’espessiment de fangs. 
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Les característiques principals que ha de complir la bomba que faci aquesta funció són les següents: 

 Cabal màxim: 7 m3/h 

 Alçada manomètrica: 4 m. 

Per  tal de  tenir una orientació aproximada de  les carácterístiques que ha de  tenir una bomba per 
realitzar aquesta funció, a continuació s’exposen una sèrie d’aquestes: 

Líquid: 

Temperatura min. del líquid:          10º C 

Temperatura màx. del líquid:          40º C 

 

Dades tècniques: 

Materials: 

Allotjament del motor:      Fundició gris GG25 

Eix del rotor:        Acer inoxidable AISI 420 

Impulsor:                  Fundició gris GG25 

Voluta:         Fundició gris GG25 

Cargoleria exterior      Acer inoxidable AISI 316   

Instal∙lació: 

Temperatura ambient màx.:              40º C 

Pressió màx. de treball:                 10 bar 

Connexió de canonada, estàndard:        DIN 100 

Dimensió, entrada bomba:              DN 100 

Dimensió descàrrega bomba:    DN 100 

Pressió, connexió de canonada:           PN 10 

Dades elèctriques: 

Tipus de motor:                       

Nº de pols:                        4 

Potència elèctrica:       1,65 kW  

Freqüència xarxa:                   50 Hz 

Tensió nominal:                   400 V 

Velocitat nominal:                1437 rpm 

Grau de protecció (IEC 34‐5):    IP68 

Classe d'aïllament (IEC 85):    F 

La bomba estrà suportada per una bancada de formigó armat. 
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Amidament i abonament 

 

S’amediran per unitats (u) muntades i provades. 

S’abonaran al preu que apareix en el quadre de preus núm.1. 

 

2.3.6 Equips hidromecànics: equips d’aireació 

 

Generalitats 

 

El  procés  d’aportació  d’oxigen  per  a  poder  realitzar  les  reaccions  químiques  necessàries  per  a 
l’eliminació de les substàncies que hi ha dissoltes a l’aigua residual, es farà mitjançant un mecanisme 
consistent en uns bufadors que generen l’aire a pressió necessari per a les reaccions, i uns difussors 
que introdueixen l’aire al tanc de reacció. 

 

Principi de funcionament 

 En primer lloc es produirà un corrent d’aire a pressió, que haurà de tenir un cabal adequat per tal 
de complir les necessitats d’oxigen que requereixen les reaccions químiques.  

 Hi haurà una canonada que conduirà l’aire fins a la zona de difussors; aquesta canonada serà de 
fosa dúctil i anirà soterrada. 

 El procès  final de transmissió de  l’oxigen al tanc de reacció es  farà mitjançant uns difussors de 
membrana,  que  introduiran  petites  bombolles  d’aire  a  pressió,  segons  les  necessitats  d’aire 
requerides. Aquest difussors estan disposats en unes graelles. 

 

Característiques tècniques 

 

Bufadors 

La  quantitat  necessària  d’oxigen  que  cal  aportar  al  tanc  de  reacció  per  a  que  es  donin  les 
corresponent reaccions químiques, es de 22.500 m3aire/dia. Aquesta quantitat correspon a 938 m3/h 
d’aire.  De  totes  maneres,  donat  que  a  vegades  els  càlculs  no  abarquen  la  totalitat  de  les 
circumstàncies  que  a  la  realitat  es  poden  donar,  hi  haurà  uns  indicadors  que  faran  activar  els 
bufadors.  Aquest  elemnent  serà  un  mesurador  redox  que  hi  haurà  al  tanc  de  reacció,  que 
determinarà si  la quantitat d’oxigen que hi ha és  l’adequada,  i en cas contrari, enviarà un senyal al 
PLC que  farà que es posi en marxa el bufador per generar  la  corresponent entrada d’oxigen; a  la 
vegada quan els nivells d’oxigen siguin els adients, el mateix mesurador enviarà una altra senyal per 
tal de que s’aturi la generació d’aire. 

 

Segons  les  quantitats  a  aportar  al  tanc,  s’ha  seleccionat  un  bufador,  que  compleix  aquestes 
característiques; aquest aparell té les següents: 

 Fluid a vehicular: aire 

 Cabal aspirat: >938 m3/h 
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 Pressió d’aspiració: 1 Bar 

 Temperatura d’aspiració: 20 ºC 

 Pressió d’impulsió: 1,4 Bar 

 Temperatura final: 57 ºC 

 Velocitat màxima del bufador: 4800 rpm 

 Velocitat del bufador: 3500 rpm 

 Velocitat del motor: 2950 rpm 

 Potència absorbida: 21,39 Kw 

 Potència del motor: 18,5 Kw 

 Freqüència del motor: 50 Hz 

 Factor d’inèrcia del bufador: 0,33 Kw/m2 

 Diàmetre nominal del bufador: 150 mm 

 Soroll amb cabina: 76dB 

 Soroll sense cabina: 94 dB 

 

Les característiques dels diferents elements que componen l’equip són les següents: 

 

 Cos: Material GG‐20, refrigerat per aire, amb sistema progressiu de reducció de polsació. 

 Embols: Material C45N forjat formant una peça eix i embols, equilibrat dinàmicament amb grau 
Q‐6.3 segons norma VDI 2060. 

 Engranatges: Material: 14 Ni Cr 10. Helicoidal, templats i rectificats, segons DIN‐6. Fixació a l’eix 
mitjançant sistema cònic amb injecció d’oli a alta pressió (SKF). 

 Rodaments: Rodaments en boles i rodets SKF, amb gàbia metàl∙lica i joc intern C3. 

 Lubricació: per barboteig. 

 Estanqueitat eix: meitajançant reten radial. 

 Estanqueitat càmara de compressió: mitjançant  laberint amb quatre segments,  limitador d'oli,  i 
càmara de descompressió. 

 Pintura: Desengreixat químic, una  capa d’imprimació  antioxidant de  20 micres,  i una  capa de 
pintura final de resina sintètica de 40 micres RAL 5012. 

 Accionament:  Transmissió  per  politges  i  corretges  amb  el  sentit  de  gir  horari.  També  pot  ser 
antihorari. 

 Filtre  silenciador:  Silenciador  d’aspiració,  sistema  absorbent,  amb  material  insonoritzant, 
autoestinguiblei  llàmina de massa, amb doble  laberint, recambiable. Cartutx de filtre amb fibra 
sintètica de viledón, amb grau de filtració G4 s/EN 779 recambiable. 

 Silenciador  impulsió:  Silenciador‐bancada  tipus  reactiu  totalment  metàl∙lic,  sense  material 
absorbent,  reduint  la  polsació  final  menor  de  2%,  segons  la  norma  API  619.  És  totalment 
ecològic. 

 Cabina d’insonorització: Cabina amb panells desmontables de planxa galvanitzada de 1,5 mm de 
gruix, amb revestiment interior impermeable de escuma de poliuretà autoestinguible, ventilació 
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forçada mitajançant ventilador electric independent. Panells intercambiables, a partir de DN‐150 
amb porta d’accés. 

 

Difussors 

Els difussors que transmeten l’aire al tanc de reacció estan submergits en aquest i estaran distribuits 
en graelles, segons l’esquema que queda reflectit als plànols corresponents.  

Les principals característiques del disfussor i del suport són les que s’enumeren a continuació: 

 Els suport dels difussors venen enllaçats de fàbrica a  la canonada de difusió d’aire, eliminant  la 
necessitat d’instal∙lació in‐situ i de nivellar muntatges individuals. 

 Vàlvula  integral antiretorn col∙locada a cada unitat de difussor  (el centre de  la membrana cau 
sobre el port de sortida d’aire a la base del plat quan es tanca la injecció d’aire). Les escletxes del 
difussors  actuen  igualment  com  a  vàlvules  de  no  retorn  i  s’apropen  a  la  base  del  plat  quan 
estanca la injecció d’aire. 

 L’anell de retenció prevé de l’escapament d’aire i de la contaminació per la entrada de la mescla 
líquida‐sol∙lida al sistema d’aireació. 

 El difussor  i el suport han d’estar preparats per  tal de proporcionar una distribució completa  i 
uniforme de les bombolles d’aire. 

 La membrana està completament suportada per la base del plat prevenint la flexió inversa. 

 El diàmetre serà de 229 mm. 

 

Els difussors, així com els elements auxiliars dels mateixos, tenen els següents components: 

 

 Junta de  tancament de canonada que combina suports guia  fixos  i mobils per adaptar‐se a  les 
expansions o contraccions químiques. Es permet un moviment  lliure dels distribuidors entre els 
suports dels tubs. 

 Les juntes fixes inclouen anell de tancament hermètic, un anell de retenció per a la prevenció de 
gir del distribuidor, escapament d’aire i separació de canonades. 

 Xarxa de distribució d’aire en canonades de PVC. 

 Materials submergibles resistents a la corrosió. 

 Sistema  d’ancoratge  d’acer  inoxidable  amb  suports  de  rosca  per  a múltiples  ajustaments  en 
superfícies amb pendents o irregulars. 

 Els  components  de  les  juntes  estan  soldats  a  les  canonades  des  de  fàbrica,  permetent  un 
ensamblatge ràpid i fàcil de les seccions de distribució d’aire. 

 El capçal positiu del drenatge d’aire incorpora un sistema de purga. 

 

Amidament i abonament 

 

S’amidaran com a unitat d’airejador, col∙locat i provat, i s’abonarà al preu que aparegui en el Quadre 
de Preus núm. 1. 
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2.3.8 Equips hidromecànics: Desbast de fins 

 

Descripció 

 

El tamís filtrant automàtic està concebut per a la filtració de líquids especialment carregats o que per 
altres característiques presenta problemes de tamisat.  

L’equip determinat per a realitzar aquesta tasca té com a principal característica que és un filtre de 
cinta contínua autonetejant. La part essencial és l’element filtrant més comunment anomenat dent. 
La  disposició  de  les  dents  sobre  els  eixos  d’acer  inoxidable  formen  una  reixeta  filtrant  que  està 
muntada  sobre  el  bastidor  de  suport.  El  conjubt  s’instal∙la  directament  al  canal.  Els  sol∙lids 
transportats per l’aigua són capturats per la reixeta filtrant, retirats per les dents i descarregats a un 
nivell més alt a la part trasera del tamís, immediatament darrera de la roda dentada motriu. El circuit 
que  recorre  la  reixeta  fa  que  els  elements  filtrants  es  netegin  a  ells mateixos,  a mesura  que  els 
ganxos de  les dents passen entre els braços de  la  següent  filera d’elements. Un dispositiu  rotatiu 
proporciona una característica addicional de neteja. 

 

Aquest equip estarà situat en un canal construït a tal efecte i situat a l’estructura determinada a tal fi. 
Per tal d’evitar que una interrupció del procès per avaria d’aquest aparell es disposa d’una conducció 
paral∙lela a la que arriba al tamís per tal de desviar el cabal; al final d’aquest i en posició paral∙lela es 
disposarà d’una reixa fixa amb una pas de 5 x 5 mm i que elimina els sol∙lids que poden interferir als 
processos posteriors o que simplement poden generar riscos d’avaries als equips. 

En quant als moments en que funcionarà l’aparell, començarà a funcionar quan les bombes del pou 
de gruixos comencin a bombejar ja que aquest procès és l’inmediatament anterior, i l’espai de temps 
entre un  i  l’altre es molt curt. El  tamís pararà de  funcionar aproximadament un minut després de 
parar les bombes, per deixar passar el cabal procedent de les mateixes amb certa folgança. 

Les característiques dels materials són les següents: 

 Armadura: acer inoxidable AISI 316 L 

 Elements filtrants: ABS 1 mm. 

 Llantes de cadena: acer inoxidable AISI 316 

 Roldanas: acer inoxidable AISI 316 

 Raspall superior: Creu de goma 

 Canonada de pulverització: acer inoxidable AISI 316 L 

 Anell de pressió: acer inoxidable AISI 316 

 Eix: acer inoxidable AISI 316 

 Eix motriu: acer inoxidable AISI 316 

 Roda dentada motriu: acer especial 3CR12 

 Plaques laterals: acer inoxidable AISI 316 L 

 Barres guia: acer inoxidable AISI 316 L 

 Guies inferiors: acer especial 3CR12 

 Protecció motor: Limitador electrònic de par 
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L’accionament es farà mitjançant un motor de les següents característiques tècniques: 

 

 Potencia: 0,25 Kw 

 Protecció: IP‐55 

 Aïllament: Clase F 

 

 

Amidament i abonament 

 

S’amidaran  les  unitats  d’obra  executades  en  obra,  incloent, mentre  no  s’indiqui  el  contrari,  els 
assaigs i proves pertinents i s’abonaran als preus que s’indica en el Quadre de Preus núm. 1. 

 

2.3.9 Equips hidromecànics: comporta plana lliscant 

 

Les comportes estan situades als canals d’accés al tractament de desbast primari,  i serveixen per a 
derivar l’aigua cap a un canal o un altre en funció de la disponibilitat del tamís automàtic. Si aquest es 
quedés inutilitzat per qualsevol causa, o simplement cal aturar‐lo per a tasques de manteniment, les 
comportes derivaran l’aigua cap al canal a on està situada la reixa fixa. 

Les característiques principals de  les comportes en quant a construcció  i fabricació de  les mateixes 
responen als següents criteris: 

 

a) Marc: construït en xapa i perfils d’hacer inoxidable AISI 304. Està composat per: 

‐ Dos muntants  laterals de  longitud doble al menys, que  la comporta de manera que 
allotgin  a  aquesta  en  posició  tancada  i  oberta.  Aquests  muntants  seran 
suficientement  robusts  amb  l’objecte  de  que  evitin  per  si mateixos  pandeigs  que 
impideixin  o  perjudiquin  el  lliscament  lliure  de  la  comporta  essent  a  la  vegada 
l’amplada de l’allotjament de la comporta de dimensió idónia per a que no provoqui 
rossaments innecessaris de la comporta ni acodalament per excés d’amplada. 

‐ Umbral inferior constituït per un perfil que ofereixi una superfície plana contínua que 
servirà de superfície de tancament  i estanqueitat de  la comporta. Aquest umbral es 
situarà sempre a nivell de solera o més alt per a evitar dipòsits sól∙lids en el mateix, 
que dificultaran el tancament de la comporta. 

‐ Un  muntant  superior  suficientment  robust  ja  que  sobre  ell  descansa  el  sistema 
d’accionament de la comporta havent de suportar els esforços d’issat i de tancament 
de la mateixa, inclós superiors que puguin produir‐se per a aconseguir l’estanqueitat 
i la obertura total. En funció de la seva amplada seran reforçats aquests perfils amb 
carte∙les. En aquest muntant superior és necessari preveure l’obertura necessària per 
poder  extreure  la  comporta  totalment, de  cara  al  seu manteniment  i  conservació, 
sense necessitat de desmuntages especials. 
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‐ Totes les soldadures en contacte amb l’aigua o a la intemperie seran realitzades amb 
cordó  continu  inclós als  cantells dels perfils. A  les  zones a empotrar en el  formigó 
podran realitzar‐se soldadures per costures o punts. 

 

b) Tauler comporta. 

Construït  en  xapa  i  perfils  d’acer  inoxidable  AISI  304.  Està  constituït  bàsicament  per  un  tauler 
construït amb una xapa plegada  formant un perfil omega continu. Està  format per una xapa  llisa  i 
plana  reforçada amb nervis de perfil o palastre distribuits de manera que evitin  la deformació del 
tauler; aquest perfils estaran col∙locats de manera que no retenguin l’aigua. 

Les cares del tauler estan tancades mitjançant una platabanda o perfil amb amplada suficient per a 
no permetre la deformació del tauler i garantir la planicitat general del mateix. 

Sobre aquestes platabandes  laterals es situaran  les  juntes de neopré perfilat, en general de secció 
“nota musical”.  Les  juntes  d’estanqueitat  es  subjecten  als  laterals mitajançant  pletines  de  llautó 
cargolat per a un millor repartiment de presions d’apretament a  la vegada que permet  la correcció 
de  la  junta  i  obtenir  una  perfecta  linealitat  de  la  junta.  Es  prestarà  una  especial  atenció  a  la 
coincidència i unió de les cantonades de la junta. 

La pletina de llautó serveix a la vegada per a que a les comportes lliscants, si el tauler es desvia cap al 
costats, sigui el llautó el que fagi de topall i llisqui sobre els muntants laterals. 

El  tauler  està  concebut  de manera  que  la  seva  amplada  sigui  tal  que  pugui  lliscar  amb  suficient 
folgança pel caixer que forma el muntant, sense fregament acer‐hacer en cap dels casos, pero tenint 
en compte que una folgança excesiva pugui provocar la incrustació de cossos extranys que frenin el 
lliscament. 

La junta d’estanqueitat amb perfil arrodonit lliscarà sobre la pletina d’acer inoxidable amb coeficient 
de fregament conegut. 

L’ajust  de  la  junta  d’estanqueitat  serà  tal  que  asegurant  l’estanqueitat  garantitzi  el  mínim  de 
fregament. 

Totes  les soldadures en contacte amb  l’aigua o a  la  intemperie seran realitzades per cordó  incloent 
els cantells dels perfils i les platabandes. 

 

c) Mecanisme de maniobra. 

Maniobra  de  cremallera:  s’instal∙larà  a  les  comportes  una  cremallera mecanitzada  de  dimensions 
suficients  a  l’esforç  a que es  someten. El  gat de maniobra està previst  amb una  reducció  tal que 
permet l’accionament manual amb un esforç inferior a les recomanades per les normes de seguretat 
e higiene al treball. 

 

Per evitar  retorns  l’arrosegament principal es  realitza per mitjà d’un cargol sense  fi. El mecanisme 
està protegit per una carcasa que facilita l’engreixament i un menor manteniment. 

La cremallera constitueix un sistema més robust  i fiable amb menor manteniment que el husillo,  ja 
que  aquest  necessita  d’un  engreixat  permanent  per  a  evitar  gripats  i  a  la  vegada  evitar  que 
s’adhereixin  partícules  sól∙lides  que  puguin  perjudicar  el  lliscament  i  deteriorar  les  superfícies  de 
contacte. 

Cada comporta es muntarà amb el gat corresponent a l’esforç que es requereixi. 
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El  moviment  amb  accionament  manual  es  transmet  mitjançant  un  gat,  mecanisme  reductor, 
constituit per una sèrie d’engranatges que transformen el moviment de rotació en un rectilini  i que 
transmet l’esforç a les cremalleres de les comportes. 

Una vegada finalitzada  la fabricació de  la comporta es xorrejarà amb fibra de vidre per eliminar  les 
impureses. 

Els materials dels que estan fabricades  les diferents parts de  la comporta són els que s’enumeren a 
contiuació: 

 Xapa i perfils: Acer inoxidable AISI 304, amb gruixos segons esforços. 

 Junta d’estanqueitat: cautxú sintétic forma “nota musical”. 

 Cargoleria: Acer inoxidable. 

 Mecanismes: Acer tractat. 

 Cremalleres: Acer F112 ó F114 (tractats). 

 Soldadures: aportació homologada. 

 Guies junta: Acer inoxidable AISI 304 

 Guies laterals i cobre juntes: llautó. 

 

2.3.10 Equips hidromecànics: espessidor de fangs 

 

L’espessidor mecànic s’empra per a la concentració de sòl∙lids decantadors i la clarificació del líquid. 
Consten  essencialment  dels  següents  elements:  equip motriu  amb  limitador  d’esforços,  campana 
equirepartidora de  l’influent  i estructura de  suport amb piquetes d’espessiment  i  rasquetes per a 
escombrat del fons i conducció dels sol∙lids concentrats fins a la tolva central de recollida. 

L’efluent s’introdueix des del centre del tanc d’espessiment, mitjançant una canonada que circula per 
sobre del nivell del líquid per evitar el perill d’obstruccions que es pugui donar. 

El  líquid decantat es  recull mitjançant  sobreeixidors perifèrics  i el sol∙lid concentrat s’extreu per  la 
tolva central de recollida; el líquid decantat es conduirà al pou de bombament a travès de la xarxa de 
retorn a capçalera,  

 

mentre  que  els  fangs  concentrats  es  conduiran  mitjançant  bombament  cap  a  la  zona  de 
deshidratació dels mateixos. 

Les  característiques  principals  de  cada  un  dels  elements  que  composen  l’equip  es  descriuen  als 
següents punts: 

 Grup motriu: amb accionament central format per un grup motoreductor que ataca directament 
a  l’eix  principal.  S’ha  d’equipar  amb  un  dispositiu  limitador  de  par  per  a  protecció  contra 
possibles sobrecàrregues. 

 Eix principal: solidari al grup motriu mitjançant unió embridada. Transmet tot l’esforç al conjunt 
de rasquetes de fons i piquetes d’espessiment. La part inferior de l’eix va acoblada rígidament als 
braços suports. 

 Rasquetes de  fons: estructura en perfils d’acer  formada per dos braços  radials diametralment 
oposats, en el que  la seva part  inferior porta  les  rasquetes a  la quals van adosades  les bandes 
d’elastòmer que efectuen l’escombrat del fons de la bassa. 
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 Piquetes d’espessiment: muntades sobre els braços portarasquetes  i degudament arriostrades. 
Construides en perfils d’acer laminat. 

 Campana  central deflectora: Construida en  xapa d’acer. Té  com a misió el  tranquilitzat de  les 
aigües d’arribada. 

 Pasarela  central:  Pasarela  fixa  diametral,  suport  de  tot  el  conjunt  espessador.  Construida  en 
perfils d’acer  laminat, amb baranes  i entramat galvanitzat de pas. Va recolzada a  les parets del 
tanc. 

 

2.3.11 Equips hidromecànics: deshidratació de fangs 

 

La  fase  de  deshidratació  de  fangs  consisteix  a  treure  una  part  important  de  l’aigua  dels  fangs 
procedents  de  l’espessiment,  de manera  que  puguin  ser  dipositats  al  contenidor  corresponent  i 
portades a la planta de tractament o a l’abocador.  

El procès consisteix en la separació dels sol∙lids i de l’aigua; per tal d’efectuar‐lo és necessari introduir 
un  reactiu  anomenat  polielèctrolit  per  tal  de  facilitar  el  procès;  aquest  element  s’introduirà 
mitajançant un equip dosificador.  

A continuació,  la mescla del fang  i del polielectrolit anirà a  l’equip de deshidratació de fangs per tal 
de  separar  els  sol∙lids  de  l’aigua.  L’aigua  resultant  d’aquest  procès  es  reconduirà  al  pou  de 
bombament d’aigua bruta a través de la xarxa de retorn a capçalera. 

 

Polielèctrolit 

 

L’equip  realitza  la  funció  de  disolució  de  polielectrolits  sól∙lids  en  aigua.  Consta  d’un  sistema  de 
dosificació  i humectació, d’un dipòsit de disolució amb agitador,  i d’un dipòsit de consum. Ambdós 
dipòsits estan equipats amb sensors de nivell. El sistema treballa automàticament  i està control∙lat 
per un PLC.  

La planta de preparació i dosificació del polielectrolit en pols automàtica, té els següents elements: 

 Un  dosificador  de  pols  de  cargol  sense  fi  de  doble  cos  d’acer  inoxidable,  per  a  la  dosificació 
exacta  (normalment al 0,5%), de pols a consumir en una  tanda de preparació. Accionat per un 
motor‐reductor de 0,25 Kw de potència, amb tancament hidràulic estanc a la humitat. 

 Un con de disolució de diàmetre 300 mm., amb canonades d’humectació, per a  la recepció de 
pols i la seva mescla amb aigua. La presió mínima requerida a la línia d’aigua és de 3 Bar. 

 Un ejector que recull la mescla i la envia a presió al dipòsit de preparació. 

 Un  dipòsit  de  preparació  i  homogeneització  de  1000  l,  construït  en  acer  inoxidable AISI  304, 
provist d’un agitador de pales accionat per un motor‐reductor de 0,37 Kw de potència, per a  la 
perfecta mescla del producte lliure de grumolls i maduració. El buidat ràpid del dipòsit  es realitza 
mitjançant una vàlvula solenoide de 2” al dipósit de consum, controlada per sondes de nivell. 

 Un dipòsit de consum de 1000  l construit en acer  inoxidable AISI 304, d’ompliment automàtic 
controlat per sondes i buidat mitjançant bombes. 

 Un visor de nivell/mesurador de cabal de metacrilat per a la medició ràpida del cabal de solució 
de polielectrolit que s’aporta al sistema. 
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 Armari electric de potencia  i control de  la posada en marxa  i regulació dels diferents elements 
adalt descrits. Aquest element pot ser instal∙lat a l’oficina de control amb la resta d’elements que 
fan aquesta funció per la resta d’equips de l’estació depuradora. 

Per al correcte  funcionament de  l’equip cal que estigui connectat a  la xarxa d’aigua potable,  i que 
aquesta tingui una pressió mínima de 3 bar. 

 

Deshidratació de fangs 

 

Posteriorment  a  la  preparació  del  polielectrolit  i  la  seva  mescla  amb  el  fang  procedent  de 
l’espessidor, aquest passa a la deshidratació, impulsat per una bomba centrífuga de rodet desplaçat. 

 

Principi de funcionament 

 La deshidratació del fang és el procés de separació de l’aigua del sol∙lid. Aquesta separació té lloc en 
un rotor horitzontal equipat amb un cargol sense fi. El fang és alimentat dins del rotor a través d’un 
tub d’alimentació estacionari  i  suaument accelerat pel distribuidor. La  força centrifuga ocasiona  la 
sedimentació dels sol∙lids sobre la paret del rotor. El cargol sense fi i el rotor giren en el mateix sentit 
però a diferents velocitats; això transporta els sol∙lids cap l’extrem cònic del rotor. 

A aquest punt els sol∙lids són elevats  i separats del  líquid,  i deshidratats per centrifugació abans de 
ser descarregats a  la carcasa. El  líquid clarificat sobreeix a  la carcasa a través d’uns orificis, de nivel 
regulable, a l’extrem cilíndric del rotor. Les aigües que descarrega van a parar a la xarxa de retorn a 
capçalera, per les canonades habilitades a tal fi. 

Un motor eléctric  i una  transmissió per corretjes en V accionen el  rotor. L’energia es  transmesa al 
cargol sense fi mitjançant una caixa d’engranatges planetaris de dues o tres etapes. 

La  diferencia  de  velocitat  entre  el  rotor  i  el  cargol  sense  fi  s’obté  mitjançant  un  sistema 
d’accionament secundari totalment automàtic que  la regula d’acord amb  les variacions dels sol∙lids 
d’entrada. 

Pel correcte  funcionament del decantador centrífug, hi ha que  instal∙lar‐lo sobre una bancada amb 
tacs de formigó armat, d’alçada suficiente per a  instal∙lar, a  la part  inferior, el sistema de transport 
del fang deshidratat. 

S’han de garantir les següents connexions mitjançant acoblaments fexibles: 

 Linia de fangs. 

 Linia de polielectrolit 

 Linia d’aigua de rentat. 

 Linia de centrat. 

 Tolva de descàrrega de sol∙lids. 

Com  a  exemple  d’equip  per  a  complir  les  necessitats  que  genera  l’estació  depuradora  objecte 
d’aquest estudi, s’enumeren les especificacions tècniques que compleix un dels existents als mercats, 
considerat el més adient per a les característiques dels fangs així com del cabal que es genera. 

 

Rotor 

 Flux dels fangs: contracorrent 

 Flux líquid: Cuasiaxial 
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 Hermeticitat carcasa: oberta 

 Diàmetre: 353 mm 

 Longitud total: 1460 mm 

 Longitud zona cilíndrica: 1200 mm 

 angle del con:  20º 

 velocitat d’opració: 3250 rpm 

 velocitat màxima: 4000 mm 

 força centrífuga a V.O. : 2084 G 

 força centrífuga a V.M. : 3157 G 

 

Proteccions anti‐desgast 

 Superfície interior rotor: varilles longitudinals 

 Zona d’alimentació: recobriment estellite 

 Cargol transportador: Aporte TM21 

 Anell sortida de sol∙lids: acer inoxidable 316 

 descàrrega de sol∙lids: 8 casquets estellite 

 

Caixa reductora 

 Tipus: planetària epicicloidal 

 Etapes: 2 

 Relació 1:159 

 Rang velocitat diferencial: 0,5‐17 rpm 

 Màxim par de torsió: 2,5 kNm 

 

Regulació de la velocitat diferencial i el par de torsió 

Sistema  automàtic  integrat  per:  fre  electromagnètic  ECB,  governat  pel  Microprocesador  DSC 
(Differential Speed Controler). 

 

Materials de contrucció 

 Rotor: acer inoxidable AISI 316 Fosa centrífuga. 

 Cargol: acer inoxidable AISI 316 

 Tapa: acer inoxidable AISI 316 

 Carcasa: acer inoxidable AISI 316 

 Retens: nitril 

 Bancada: laminat d’acer al carboni 

 Sub‐base: acer al carboni + epoxi 
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 Lubricació: greix. 

 

Motor d’accionament 

 Potencia: 10 kW 

 Tensió: 400 V 

 Fases: III 

 Freqüència: 50 Hz 

 Velocitat: 1500 rpm 

 Protecció: IP‐55 

 

2.3.12 Equips hidromecànics: Cabalímetres electromagnètics 

 

Generalitats 

 

Els cabalímetres electromagnètics són aparells d’amidament que utilitzen l'electromagnetisme com a 
principi per a l’amidament del cabal de fluids a pressió. 

S’instal∙laran en canonades d’impulsió a la sortida de basses i vàlvules principals. 

 

Principi de funcionament 

 

La llei de Faraday d’inducció estableix que s’indueix un voltatge pel moviment d’un conductor en un 
camp magnètic. 

Ue = B∙L∙v 

On  

Ue:  voltatge induït 

B:  camp magnètic 

L:  espai entre elèctrodes 

v:   velocitat del flux 

En  amidament  electromagnètic,  el  flux  d’aigua  correspon  al  conductor  en moviment.  El  voltatge 
induït es proporcional a la velocitat del flux i es detectat  per dos elèctrodes d’amidament i transmès 
a  l’amplificador.  El  camp magnètic  es  genera mitjançant  l’alternància  de  polaritat  d’una  corrent 
directa. El cabal es calcula a partir de la velocitat i el diàmetre del tub. 

 

Q = v∙A 

On: 

Q:  cabal 

A:  secció transversal 
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Especificacions 

 

Tipus: Endress + Hauser  (PROMAG 50  o similar) 

L’equip constarà: 

 

a) Sensor d’inserció instal∙lat en l’interior de la canonada 

 

Aquest sensor tindrà les següents característiques: 

 Extensions per adaptar el sensor a un diàmetre superior  a 800 mm. 

 Cos de PVC resistent al xoc pel cos del sensor de 32 mm de diàmetre 

 Elèctrodes antioxidants 316L 

 Protecció elèctrica IP67 

 Màxima pressió de treball 40 Bars 

 Temperatura operacional: ‐20 a 60º C 

 

b) Un transformador de la senyal situat a menys de 100 m del sensor 

 

Amb les següents característiques: 

 Caixa per mur 

 Protecció IP67 

 Alimentació: 85/260 Vca – 45/65 Hz 

 Output: 

- Senyal de 0 a 20 mA a 700  

- Totalitzador: rang de mesures entre 1 litre fins a 100 m3. Senyal en polsos de 25 – 50 – 100 – 
150 – 200 ms 

- Freqüència: rang de 2 Hz fins a 1 KHz 

- RS232C: velocitat d’emissió 1200 bauds – 8 bits sense paritat 

- Rang de mida: 5 m3/h – 180 m3/h  

 

- Exactidud: +/‐ 0,5 % 

 LCD (2x16 línies de dígits) 

- Mesura instantània en m3/h o l/s 

- Volum en m3 
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Instal∙lació 

 

Aquest apararell d’amidament solament funciona correctament en tubs plens. Es deu preveure unes 
distancies mínimes amb accesoris com cods, tees, etc. 

 

Amidament i abonament 

 

S’amidaran com a unitat de cabalímetre, col∙locat  i provat,  i  s’abonarà al preu que aparegui en el 
Quadre de Preus núm. 1. 

 

2.4   INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

2.4.1   Conduccions elèctriques 

 

Generalitats 

 

Conducció elèctrica és el conjunt format per un o diversos conductors elèctrics que uneixen una font 
d’alimentació d’energia elèctrica amb les instal.lacions receptores incloent els elements de sujecció i 
la protecció mecànica, si l’hagués. 

 

Les conduccions elèctriques es classifiquen, segons la tensió nominal de servei, en: 

 Conduccions  elèctriques  d’alta  tensió  (AT),    quan  la  tensió  nominal  és  superior  a  1000  V  en 
corrent altern o a 1500 V en corrent continu. 

 Conduccions elèctriques de baixa tensió (BT), quan  la tensió nominal és  igual o  inferior a 1000 V 
en corrent altern o a 1500 V en corrent continu. 

 

Segons la disposició en que estan instal.lades, les conduccions elèctriques es classifiquen en: 

‐ Conduccions aèries. 

‐ Conduccions soterrànias. 

 

En atenció als conductors que les constitueixen, les conduccions elèctriques poden ser: 

‐ Conduccions de conductors nus. 

‐ Conduccions de conductors aïllats. 

Àmbit 

 

S’inclouen  en  el  present  article  les  conduccions  elèctriques  d’alta  tensió  amb  cables  aïllats  i  les 
conduccions elèctriques de baixa tensió de conductors aïllats o nus. 
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Les conduccions elèctriques de conductors aïllats en baixa tensió poden ser aèries o soterrànies; les 
de conductors nus seran aèries, denominant‐se línies aèries de baixa tensió (BT). 

En  aquest  article no  s’inclou  les  instal∙lacions d’enllumenat  i  força  a 380 V, o menys, en  edificis  i 
altres locals tancats. 

 

Conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats 

 

Normativa 

En  l’execució  de  les  conduccions  elèctriques  d’alta  tensió  amb  cables  aïllats  serà  d’aplicació  el 
“Reglamento  sobre  Conducciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales  Eléctricas, 
Subestaciones  y  Centros  de  Transformación”,  des  d’ara  RAT,  així  com  la  “Instrucción  Técnica 
Complementaria MEI‐RAT 05” del Ministeri d’Indústria i Energia”. 

Els cables aïllats per a alta tensió deuran complir les següents normes : 

UNE 20435  Guia per a  l’elecció de  cables de  transport d’energia aïllats amb dielèctrics  secs 
extruíts per a tensions nominals d’1 a 30 kv. 

UNE 21024  Cables aïllats amb paper impregnat per a alta tensió fins a 45 kv. 

UNE 21123  Cables de  transport d’energia aïllats amb dielèctrics  secs extruïts per a  tensions 
d’1 a 30 kv. 

  Recomanació  UNESA  3306  A.    Guia  per  a  l’elecció  de  cables  amb  conductors 
d’alumini aïllats amb paper impregnat per a xarxes d’alta tensió fins a 45 kv. 

Els  accessoris  per  a  cables  aïllats  d’alta  tensió  compliran  la  norma  UNE  21115,  “Terminales  y 
empalmes para cables de energía de 3,5 ‐ 6 hasta 36‐60 kv”. 

 

Materials 

 

Cables 

Els filferros conductors dels cables podran ser de coure o d’alumini. 

Els filferros de coure dur de secció recta circular tindrà les característiques que senyala la norma UNE 
21011. 

Els  filferros  d’alumini ¾  dur  tindran  les  característiques  que senyala  la  Norma UNE 21014. 

Fora de casos especials, es recomana l’ús de cables amb conductors d’alumini. 

Es recomana els següents tipus de cables: 

 Cables unipolars sense armadura o amb armadura amagnètica, per a tensions alternes fins a 45 
kv. 

 Cables multipolars  amb  armadura,  del  tipus  amb  cintura  (de  camp  no  radial),  per  a  tensions 
alternes fins a 15 kv. 

 Cables multipolars amb armadura, del tipus amb tres armadures metàl∙liques (de camp radial) per 
a  tensions  alternes des de 20  fins  a 45  kv. Aquest  cables  estan destinats  a  instal∙lacions  fixes. 
Segons  sigui  la  construcció  d’aquests,  podran  instal∙lar‐se  en  conduccions  interiors,  aèries, 
soterrànies i subaquàtiques. 
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Dades constructives. Els conductors,  la  secció o  sectoral del qual  sigui o no de  formació compacta, 
estaran exents d’arestes vives o altres irregularitats superficials. 

A  les  cordes  rodones  convencionals  els  filferros  constituents  d’una  mateixa  corda  deuran  ser, 
necessàriament, del mateix diàmetre; en les compactes i sectorals, la relació entre els diàmetres de 
dos filferros diferents d’una mateixa corda no podrà excedir d’una amb tres dècimes. 

 

Seccions. S’aconsella l’ús de les següents seccions i composició de cables: 

 

 
Tipus de cable 

 
Unipolars 

 
Tripolars 

 
Secció (mm2) 
 

 
1 x 95 
 
1 x 150    1 x 240 

 
3 x 25   3 x 50    3 x 95 
 
3 x 150  3 x 240 
 

 
 

Els cables  unipolars  tindran  únicament  la  corda  rodona  convencional.  Els de secció 3 x 25, 3 x 50, 
3 x 95 i 3 x 150 mm2, a més de la corda rodona  

convencional,  podran  tenir  la  rodona  compacta  o  la  sectoral.  El  cable  de  3  x  240 mm2  de  secció 
tindrà, únicament, la corda compacta o sectoral. 

Embolcall metàl∙lic. Normalment,  i  fora de casos especials,  l’embolcall metàl∙lic serà a base de  tub 
continu de plom. 

Revestiment  protector  per  a  cables  amb  o  sense  armadura.  Els  cables  amb  o  sense  armadura  es 
protegiran mitjançant una  coberta de material  termoplàstic, d’acord  amb  l’especificat  a  la norma 
UNE 21123. 

Assentaments d’armadura. Els assentaments d’armadura seran a base de fibres impregnades, paper 
crespat o material termoplàstic. 

Armadura.  L’armadura  dels  cables  multipolars  serà  de  floreig  d’acer,  excepte  en  els  cables 
subaquàtics que serà de filferro d’acer galvanitzat. Les característiques de la mateixa s’establiran en 
el PTP d’acord  amb  les  condicions de  la  instal∙lació.  En  els  cables unipolars que portin  armadura, 
aquesta serà de floreig d’alumini. 

Els  cables  tripolars  de  tensió  nominal Uo/U  =  12/15  seran  de  camp  no  radial.  Tots  els  cables  de 
tensions nominals Uo/U = 12/20 kv  i  26/45 kv seran de camp radial. 

Marques.  Els  cables objecte d’aquest Plec portaran  imprés  sobre  la  coberta  exterior de PVC,  i de 
forma  continua,  el  nom  del  fabricant,  designació  del  cable  segons  la  norma UNE  21123  i  les  dos 
darreres xifres de  l’any de  fabricació. En els cables  tripolars cadascuna de  les ànimes s’identificarà 
fàcilment. 

El Subministrador deurà facilitar en la seva oferta les següents dades: 

a) Diàmetre exterior del cable. 

b) Longitud de les peces i tipus d’embalatge. 

c) Capacitat electrostàtica, en micro Faradios per km ((F/km). 

 entre conductors i pantalla, en els cables de camp radial. 
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 entre  cada  conductor  i  la  resta, prèviament  connectats a  l’embolcall metàl∙lic, en els  cables de 
camp no radial. 

Els valors admissibles del corrent de curt circuit en els conductors des de 0,1 s fins a 3 s. 

El màxim valor admissible del corrent homopolar de curt circuit a l’embolcall metàl∙lic del cable. 

 

Execució 

 

Quan els cables s’estenguin per safates o suports metàl∙lics es  tindrà en compte el que s’indica en 
aquest Plec. 

L’estesa dels cables, tant en rasa oberta com per l’interior de tubs, s’executarà de manera que no es 
danyi l’embolcall exterior. Per això s’empraran corrós en forma de fus, sobre els que es desplaçarà el 
cable en el seu moviment. 

Es  respectaran els  límits de  radi mínim en els  canvis de  la  trajectòria dels  cables, que deuran  ser 
facilitats pel Subministrador en funció del tipus de cable i el seu diàmetre exterior. 

Al fer els empalmaments, o confeccionar els terminals, s’impedirà que penetri humitat a l’extrem del 
cable,  un  cop  que  s’hagi  tret  la  tanca  de  transport.  Per  a  reduir  al màxim  la  possibilitat  de  que 
s’humitegi  ‐a més  de  realitzar  les  operacions  en  ambient  sec,  tebi  i  net,  sota  la  protecció  d’una 
coberta impermeable, es portarà a terme tot el procés de empalmaments sense interrupció. 

En  l’elecció  de  les  caixes  terminals  i  empalmaments  es  tindrà  en  compte  la  classe  d’instal∙lació 
(exterior o interior), la tensió i les característiques del cable. 

Cada caixa  terminal se subministrarà completa, en un sol embalatge, sense els borns de connexió, 
acompanyada del full d’instruccions per al seu muntatge i relació de totes les peces components. 

Quan els aïlladors estiguin units, rígidament, a la tapa de la caixa, podrà aquest conjunt subministrar‐
se en un embalatge per separat. 

Caldrà verificar que  les  caixes  terminals  i empalmaments que es vagin a emprar no  tinguin  traces 
d’humitat. 

S’assegurarà el reblert complet de mescla aïllant a l’abocar‐lo sense deixar bombolles closes d’aire. 

En l’elecció dels borns de terminals es tindrà en compte el material del conductor del cable i el dels 
conductors  exteriors  als  que  vagi  a  ser  connectat;  per  al  pas  d’alumini  a  coure,  o  viceversa, 
s’empraran borns bimetàl∙lics. 

En el cas de cables de conductor de coure que es connecten a conductors exteriors, també de coure, 
es podran emprar borns fabricats amb aliatge C‐6440, segons la norma UNE 37103. 

En els terminals de goma emmotllada per a cables d’aïllament sec s’utilitzaran els borns específics de 
cada fabricant. 

La  unió  als  borns  es  realitzarà,  en  el  cas  de  conductors  d’alumini,  per  punxonament  profund;  en 
conductors de coure la unión es realitzarà mitjançant cargols de pressió, previ estanyat del cable. 

En els terminals amb aïlladors de porcellana s’utilitzaran casquets de connexión, constituïts per una 
peça  de  fosa  de  bronze  mecanitzada  i  un  rodó  bimetàl∙lic  coure‐alumini,  si  el  cable  tingués  el 
conductor d’alumini. 

La connexió del casquet amb el conductor d’alumini es realitzarà mitjançant punxonament. 

En  els  empalmaments  de  cables  fins  a  12/20  kv  les  connexions  als maniguets  es  realitzaran  per 
punxonament. En els empalmaments de cables de tensió més  

gran de 12/20 kv la connexió s’efectuarà pel métode denominat “Soldadura Pirelli LRC”. 
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Conduccions elèctriques de baixa tensió amb cables aïllats 

 

Normativa 

En  l’execució  de  conduccions  elèctriques  de  baixa  tensió  s’aplicarà  el  “Reglamento  Electrotécnico 
para Baja Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia (Decret 2413/1973 de 20 de Setembre. BOE de 
9‐10‐73), des d’ara REBT, i les seves Instruccions Complementàries. 

En l’execució de conduccions elèctriques de baixa tensió en obres d’edificació, des de la caixa general 
de protecció fins a cada punt d’utilizació, s’aplicarà, també, la Norma Tecnològica de l’Edificació NTE‐
ICB, “Instalaciones de electricidad. Baja Tensión”. 

Serà d’aplicació la terminologia establecida en la instrucció MIBT 001 del REBT. 

A més de  les normes UNE d’obligat compliment que es relacionen en  la  Instrucció Complementària 
MIBT 044 del REBT s’aplicaran les següents normes: 

UNE 21014  Filferro d’alumini per a conductors de línies elèctriques aèries. 

UNE 21042  Filferro d’aliatge d’alumini del  tipus alumini‐magnesi‐silici, per a conductors 
de línies elèctriques aèries. 

UNE 21117 (I)  Característiques generals dels cables amb aïllament sec. Definicions i assaigs. 

UNE 21117 (VII)  Goma d’etilè propilè per a aïllament de cables. Característiques. 

UNE 21123 (I)  Cables  de  transport  d’energia  aïllats  amb  dielèctrics  secs  extruits  per  a 
tensions nominals d’1 a 30 kv. 

  Recomanació  UNESA  3.304.  Cables  unipolars  amb  conductors  d’alumini, 
aïllaments termoestables per a xarxes soterrànies de baixa tensió. 

 

Materials 

 

Segons l’aplicació a la que estiguin destinats, s’empraran els següents tipus de cable: 

‐ Per a línies i connexions de servei soterrànies de baixa tensió: 

  Cables aïllats amb goma etilè‐propilènica per a tensión fins a 1000 V. 

‐ Per a instal.lacions en galeries, cambras i altres llocs humits: 

  Cables aïllats amb goma etilè‐propilènica per a tensió fins a 1000 V, especialment resistent a 
l’aigua (RA). 

- Per a línies i connexions de serveis aèries de baixa tensió: 

 

  Cables aïllats amb polietilè reticulat reunits en feix. 

 

Cables aïllats amb goma etilè‐propilènica 

 

Els conductors dels cables aïllats amb goma etilè‐propilènica podran ser de coure o de alumini. 

Els cables podran estar constituïts per un o diversos conductors d’igual secció. 
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Es podrà admetre també, en els cables trifàsics amb neutre  (quatre conductors), que  les tres  fases 
siguin  d’igual  secció  i  el  neutre  de  secció  reduïda,  d’acord  amb  les  seccions  recomanades  en  el 
Quadre 1. 

 

 
Conductor 

 
Secció Nominal (mm2) 

 
Fase 
Neutre 

 
25 
25 

 
50 
25 

 
95 
50 

 
150 
95 

 
240 
150 
 

Quadre 1: Seccions Recomanades 
 

Els cables aïllats amb goma etilè‐propilènica hauran de satisfer  les prescripcions  i assaigs establerts 
en les normes UNE 21117  i  UNE 21123 (I). 

El  aïllament  d’aquests  cables  especials  complirà  l’establert  per  als  normals  llevat  del  que  resulti 
contradictori amb  les característiques que s’especifiquen en el Quadre 2, entenent que  les que no 
s’esmenten correspondran a les que assenyala la norma  UNE 21123. 

La coberta dels cables resistents a l’aigua haurà de ser de color negre i no presentarà senyals de cera 
traspuada en la seva superfície. Les característiques seran les que s’exposen al Quadre 3. 

En els cables unipolars no apantallats  la coberta de neoprè haurà d’estar adherida a  l’aïllament en 
tota la superfície del conductor, de forma que pugui separar‐se de l’aïllament sense produir cap dany 
al mateix. 

El cable complet haurà de resistir les proves següents: 

a)  Resistència front a l’alta termperatura del conductor: la temperatura del conductor serà de 260ºC 
durant dues hores, al final de les quals no presentarà danys. 

b)  Resistència  front a  l’elevada  temperatura en  forn: amb  temperatura del  forn de 260º C durant 
quatre hores, el cable n haurà de presentar danys. 

Assaigs dels cables resistents a l’aigua (RA). Als assaigs generals que s’estableixen en les normes UNE 
21117    i   UNE 21303  s’afegiran els particulars per  als  cables RA, que es detallen en els paràgrafs 
següents. 

 

Assaigs  d’absorció  d’humitat  (mètode  elèctric).  El  control  de  l’absorció  d’humitat  es  realitzarà  a 

través dels assaigs de pèrdues en el  dielèctric (tg)  i  en la constant dielètrica (). 

L’assaig de pèrdues en el dielèctric es realitzarà preparant una mostra formada  per  un fil  conductor 

de  2  mm2    de  secció,  aïllat  amb  l’etilè‐propilè  en  prova  amb  un  gruix  d’1,19  mm    10%.    Es 
submergirà  la mostra  en  aigua mantinguda  a  90º  C    1º  C,  i mantindrà  la mateixa  a  una  tensió 
elèctrica de 600 v. Al cap de sis mesos de tenir  la mostra en aquestes condicions, es realitzaran els 

amidaments de tg, a la tensió que resulta aplicant la següent expressió: 

 V  40
0 0254

e

,
 

No havent de ser l’increment de la tg, més gran del 30% del valor obtingut en l’amidament heca a 
les 24 hores del començament de l’assaig. 

L’assaig de  la constant dielèctrica es portarà a cap en el mateix cable aïllat del paràgraf anterior. Al 
final dels sis mesos, la variació màxima de la constant dielèctrica no haurà de ser més gran del 20% 
del valor obtingut a les 24 hores del començament de l’assaig. 
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Mòduls en calent. Es prepararan un mínim de cinc provetes de 2 mm de gruix. Abans de l’assaig, les 
provetes  hauran  de  ser  condicionades  durant  15 minuts  a  130º  C. Quan  s’hagi  allargat  el  100%, 
l’esforç que haurà de suportar no serà inferior a  1,75 N/mm2. 

Resistència a la degradació de l’aïllament en funció del temps i de la temperatura. Per aquest assaig 
són necessàries diverses  cambres o  compartiments on puguin  establir‐se  règims de  temperatures 
diferents, havent de disposar‐ne en cada compartiment d’un joc de provetes extretes de l’aïllament del 
cable. Cada cambra es gradua a una  temperatura  fixa  i determinada. La diferència de  temperatura 
d’una cambra a altra serà, com a mínim, de 10º C  i la temperatura mínima serà de 140º C. 

Aquest  doble  assaig  està  encaminat  a  establir  la  vida  de  servei  del  cable  per  a  diferents 
temperatures, amidant el temps necessari per a que: 

a) L’allargament al trencament minvi fins a un 40 % del valor inicial. 

b) La càrrega mínima de trencament minvi fins al 40% del valor inicial. 

Durant  un  període  màxim  de  sis  mesos  es  controlarà  la  pèrdua  de  càrrega  de  trencament  i 
d’allargament al trencament en les provetes fins a poder establir, per a cada cambra, el temps necessari 
per a que tal decreixement assoli el 40 % del valor inicial. S’obtindran, per tant, una sèrie de parells de 
valors temps‐temperatura. 

En  base  a  la  sèrie  de  parells  de  valors  obtinguts  experimentalment,  i mitjançant  un  procediment 
d’ajust per mínims quadrats, s’obté  la corba de regresió. Utilitzant  l’equació de  la corba o un gràfic 
pot  calcular‐se  el  comportament  del  cable  a  qualsevol  altra  temperatura  i,  concretament,  podrà 
comprobar‐se el valor de temps exigit, 10.000 h mínim, per a una temperatura de 110º C. 

Assaig de resistència del cable front a altes temperatures del conductor. Per a la realització d’aquest 
assaig s’extreurà una mostra de 6 m de cable, situant‐lo en un conducte de 100 mm de diàmetre. Es 
fa passar per un conductor un corrent tal que, en un temps màxim de dues hores, la temperatura del 
mateix assoli 260º C.  Immediatament després d’assolir aquesta temperatura s’extreurà el cable del 
conducte i serà sotmés a un examen visual. No haurà d’observar‐se cap dany ni constà l’existència de 
trencaments, esquerdes i bombolles, etc. 

Assaig de  resistència a  l’alta  temperatura de  forn.   Es prendrà una mostra de  cable de 0,30 m de 
longitud  i  s’introduirà  en un  forn  a  temperatura  constant de  260º C durant quatre hores. Després 
d’aquest  temps  s’extraurà  la  proveta  sotmetent‐la  a  un  examen  visual,  no  havent  de  detectar‐se 
trencaments, esquerdes, bombolles, etc. 

Classificació  dels  assaigs.  Els  assaigs  d’aceptació  es  realitzaran,  exclusivament,  una  cop  a  cada 
fabricant per a constatar la seva capacitat per a la fabricació d’aquests cables.  

Aquests assaigs són els següents: 

a) Sobre l’aïllament: 

‐  Absorció d’aigua, mètode elèctric. 

‐  Mòdul en calent. 

‐  Resistència a la degradació. 

b) Sobre el cable: 

‐  Resistència front a altes temperatures del conductor. 

‐  Resistència a alta temperatura en forn. 

Els assaigs de recepció seran tots els demés assaigs esmentants en la norma UNE 21117 i es podran 
utilitzar bé com a assaigs individuals o de mostreig. 

Les condicions que hauran de complir  les  instal.lacions  interiors o receptores són  les fixades en  les 
“Instrucciones Complementarias del REBT MIBT 017 a la 021”, ambdues incloses, i la MIBT 027. 
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Receptors i posada a terra 

 

A  efectes  de  seguretat,  i  de  les  condicions  generales  per  al  muntatge  i  utilització,  els  aparells 
receptors es classifiquen en: receptors per a enllumenat, aparells d’escalfament, receptors a motor, 
transformadors  i  autotransformadors  i  diversos.  Les  condicions  que  han  de  complir  en  la  seva 
instal∙lació, així com als sistemes de posada a terra del receptor i de qualsevol part de la instal∙lació 
que utilitzi  l’energia elèctrica en baixa  tensió, estan  fixades en  les “Instrucciones Complementarias 
del REBT MIBT 031 a la 035”, ambdues incloses. 

 

Amidament i abonament 

 

S’amidaran les unitats realment executades en obra, incloent, mentre no s’especifiqui el contrari, els 
assaigs i proves pertinents, i s’abonaran als preus que s’assenyalen en el Quadre de Preus núm. 1. 

 

2.4.2 Enllumenat interior i exterior 

 

Objecte 

 

El  present  article  té  per  objecte  l’especificar  les  condicions  que  han  de  complir  les  instal.lacions 
d’enllumenat  interior,  exterior  i  en  soterranis,  tenint  en  compte  les  especials  característiques 
d’humitat  i risc de contacte amb parts en  tensió, que concurreixen a  les obres objecte del present 
Plec. 

 

Enllumenat interior 

 

Enllumenat interior és el que es realitza a l’interior de locals. 

La  instal.lació  d’enllumenat  interior  es  realitzarà  segons  l’especificat  a  les  següents  Normes 
Tecnològiques de l’Edificació: 

‐ Instal.lacions d’Electricitat. Baixa Tensió , IEB. 

‐ Instal.lacions d’Electricitat. Enllumenat interior, IEI 

 

Serà  d’aplicació  l’establert  en  les  següents  Instruccions  del  Reglament  Electrotècnic  per  a  Baixa 
Tensió: MIBT 022; MIBT 025; MIBT 026; MIBT 027; MIBT 032, del Ministeri d’Indústria i Energia. 

 

Enllumenat exterior 

Generalitats 

L’enllumenat  exterior  és  el  que  es  realitza  per  a  la  il.luminació  de  zones  exteriors,  tals  com  vies 
d’accés, àrees d’aparcament  i  les pròpies  instal.lacions d’una obra o el seu entorn. Totes aquestes 
tenen la característica en comú de ser instal.lacions d’intempèrie en ambient humit. 
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L’execució  d’instal.lacions  d’enllumenat  en  vies  assimilables  a  vies  urbanes,  fins  a  un màxim  de 
quatre carrils de circulació, mitjançant lampada de descàrrega de vapor de sodi a alta pressió, sobre 
pals  o  bàculs,  es  realitzarà  segons  l’especificat  a  la  Norma  Tecnològica  de  l’Edificació  NTE‐IEE, 
“Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior”. 

L’execució  d’instal.lacions  d’enllumenat  en  vies  per  als  vianants  i  zones  ajardinades  es  realitzarà 
d’acord  amb  la  Norma  Tecnològica  de  l’Edificación  NTE‐IER,  “Instalaciones  de  electricidad.  Red 
exterior”. 

Serà d’aplicació l’establert a la instrucció MIBT 009 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

Classificació 

Segons el sistema d’il.luminació, l’enllumenat exterior pot ser: 

‐ Enllumenat viari. 

‐ Enllumenat mitjançant pals de gran altura. 

‐ Enllumenat mitjançant projectors. 

Criteris d’il∙luminació 

 

En  el  Projecte  i  verificació  de  les  instal∙lacions  d’enllumenat  exterior,  i  des  del  punt  de  vista 
luminotècnic, es tindran en compte, en absència de normes nacionals, les Recomanacions del Comitè 
Internacional d’Il∙luminació (CIE) acceptades pel Comitè Nacional Espanyol editades en els següents 
documents: 

 Publicació CIE 30 (TC‐4.6) 1976, “Cálculo y medida de luminancia en alumbrado de vías públicas” 

 Publicació  CIE  31  (TC‐4.6),  1976  “Deslumbramiento  y  uniformidad  en  las  instalaciones  de 
alumbrado público”. 

 Publicació CIE 33  (TC‐4.6), 1977, “Depreciación y mantenimiento de  instalaciones de alumbrado 
público”. 

 Publicació CIE 34 (TC‐4.6), 1977, “Luminarias e instalaciones de alumbrado público, características 
fotométricas, clasificación y actuación”. 

 Publicació CIE 35 (TC‐4‐6), 1978, “Iluminación de señales de tráfico”. 

Els  casos especials en  l’enllumenat de  carrers  i  vies públiques  (interseccions,  corbes, ponts, pasos 
elevats, canvis de rasant, creuaments de vianants, etc) estan tractats a  la Publicació CIE 32 (TC‐4.6) 
“Puntos Especiales en el alumbrado público”. 

Les  instal.lacions  d’enllumenat  exterior  en  parcs,  jardins,  centres  comercials  per  a  vianants  i 
monuments  arquitectònics  importants estan estudiats  a  la Publicació CIE 37  (TC‐4.5),  “Alumbrado 
exterior del entorno”. 

 

Materials 

Conductors 

Els conductors seran de coure i hauran de complir les normes UNE 20003, UNE 21022 i UNE 21064. 

El seu aïllament i coberta serà de policlorur de vinil i haurà de complir la Norma UNE 21031. 
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Els canvis de secció en els conductors es realitzaran a l’interior dels bàculs, o en una caixa adequada 
al  cas,  si  el  receptor  fos  un  aparell  adossat  als  paraments,  però  sempre  per  mitjà  dels  ploms 
corresponents. 

Els  conductors  d’alimentació  a  els  punts  de  llum  hauran  de  ser  aptes  per  a  treballar  en  règim 
permanent a temperatures ambients entre 70º C i ‐10ºC. En cas de conductors a l’interior d’un bàcul, 
aquests hauran de ser suportats mecànicament en  la part superior del bàcul o en  la  lluminària, no 
admetent que pengin directament del portalampades. 

Columnes 

Les columnes, segons tinguin o no un braç en el seu extrem superior per a suportar la lluminària, es 
classifiquen en: 

 Bàculs 

 Pals 

Les columnes seran de xapa d’acer del tipus A‐37b, segons la norma UNE 36080. Hauran de presentar 
una  superfície,  tant exterior  com  a  interior, perfectament  llisa  i homogènia,  sense  irregularitats o 
defectes que indiquin una mala qualitat dels materials o una defectuosa execució. 

Les  columnes  estaran  protegides  mitjançant  galvanitzat  en  calent  per  immersió;  el  bany  de 
galvanitzat haurà de contenir, com a mínim, un 98,5% en pes de zenc, d’acord amb  la norma UNE 
37301.  El  pes  de  recobriment  galvanitzat  serà  de  520  g/cm2  de  zenc.  S’assajarà  l’adherència  i  la 
continuitat del recobriment segons l’estipulat a la norma UNE 7183. 

Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc, seran, al menys, de qualitat 2 segons la norma UNE 
14011, i tindran unes característiques mecàniques superiors a les del material base. 

Els  casquets  seran  oberts  amb  obertura  menor  o  igual  a  5  cm  i  situada  en  una  de  les  seves 
generatrius. La rosca serà realitzada pel sistema de fricció segons la norma UNE 17704. 

Les columnes aniran provistes d’una porta d’enregistrament a una alçada mínima de 30 cm del sòl, 
amb el corresponent mecanisme de tancament. 

En el cas de bàculs, la dimensió del braç, el gruix mínim de la xapa i l’altura del mateix s’ajustaran als 
valors especificats a la taula següent: 

 

 Altura en m  8  9  10  11  12  15 

 Braç, en m  1,50  1,50  2,00  2,00  2,50  2,50 

 Gruix, en mm  2,50  2,50  3,00  3,00  4,00  5,00 

 

En  el  cas  de  pals,  el  gruix mínim  de  la  xapa  es  determinarà  en  funció  de  l’altura  del  pal,  segons 
l’especificat a la taula següent: 
 

Altura en m  8  10  12  15  20  25  30 

Braç, en m  2,5  3,0  4,0  5,0  e1  e2  e3 

 
 
Els valors d’ e1, e2  i e3 es determinaran, en cada cas, d’acord amb els càlculs  realitzats  seguint  les 
normes UNE 72406 i MV 101, segons el tipus de xapa d’acer que s’utilitzi. 
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Lluminàries 

Generalitats 

En  els  apartats  següents  s’estableixen  prescripcions  per  a  les  lluminàries  distingint  si  estan 
destinades a  l’enllumenat viari, enllumenat mitjançant pals de gran alçada o enllumenat mitjançant 
projectors. 

Seran  d’aplicació  les  instruccions MIBT  009  i MIBT  027  del  Reglament  Electrotècnic  per  a  Baixa 
Tensió. 

 

Enllumenat. 

La carcassa serà de fosa d’alumini  injectat a alta pressió, mitjançant camisa aïllant metàl∙lica. Per  la 
seva part inferior disposarà del porta‐refractor i d’una porta d’enregistrament que permeti l’accés a 
l’equip  d’encesa  i  accessorio.  Tot  el  conjunt  haurà  d’haver  estat  sotmès  a  un  acabat  de  pintura 
acrílica, per a protecció dels agents corrosius i adequada per a una temperatura de 100º C. 

El  tancament  del  conjunt  òptic  es  realitzarà  per  mitjà  de  junts  d’etilè‐propilè‐terpolímer,  entre 
refractor  i  reflector  i  entre  el  reflector  i  el  portalàmpades,  obtenit‐se  una  gran  hermeticitat. 
Tanmateix el tancament haurà d’impedir les radiacions ultraviolades directes dels llums. 

Les lluminàries aniran provistes d’un filtre de carbó activat, de tal forma que tot l’aire que penetri en 
el sistema òptic al refredar‐se, l’efectui per l’esmentat filtre i, per consegüent, net d’impureses. 

El  reflector  serà  d’alumini  puríssim,  hidroconformat,  d’una  sola  peça  i  gruix  rígidament  unit  a  la 
carcasa. L’anoditzat del mateix serà realitzat electrolíticament. 

El refractor serà de vidre borosilicatat, de gruix superior a sis mil.límetres (6 mm). Serà desmuntable 
del seu marc sense necessitat d’eines. 

El portalàmpades serà de porcellana tipus reforçat, regulable per a dotze posicions diferents del llum. 
Tanmateix  disposarà  d’un  sistema  de  subjecció  al  bàcul  amb  possibilitat  de  corregir  errors  de  sis 

graus sexagesimals, en més o en menys ( 6). 

El balast  complirà  la norma UNE 20.152. Haurà de portar gravat de  forma clara  la marca, model  i 
esquema de  connexió,  tipus de  llum,  tensió,  freqüència,  corrent nominal d’alimentació  i  factor de 
potència. 

El  condensador  complirà  les  normes  UNE  20010,  UNE  20050,  UNE  20531  i  UNE  20532.  Estarà 
capacitat per a elevar el  factor de potència  fins al 85%,  com a mínim. Haurà de portar  gravat de 
forma clara la marca; model i esquema de connexió; capacitat; tensió d’alimentació; tensió d’assaig, 
quan aquesta sigui més gran que 1,3 vegades la nominal; tipus de corrent per a la que està previst i 
temperatura màxima de funcionament. 

L’encebador serà l’apropiat per a proporcionar la tensió de pic que precisi el llum per a la seva arrencada. 
Portarà gravada la marca, el model i esquema de connexió. 

Els  ploms  compliran  la  norma  UNE  20520.  Estaran  constituïts  per  un  cartutx  fusible  calibrat,  en 
ampers, segons la potència del punt de llum. haurà de portar gravat el calibre i tensió de servei. 

 

Enllumenat mitjançant projectors. 

L’enllumenat mitjançant projectors es realitzarà de baix a dalt de manera que restin il∙luminats llocs 
als  quals  no  seria  possible  enllumenar  des  de  braços,  pals  o  qualsevol  tipus  de  bàcul.  Existeixen 
multitud de projectors capaços de complir aquesta missió; en general hauran de ser de feig intensiu, 
dotats d’un alt grau d’estanquitat, al menys  l’IP‐65 segons  la norma UNE 20324, així com de  la tira 
que permeti la seva orientació en ambdós sentits. 
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Segons  l’extensió de  les  àrees  a  il∙luminar,  aquests projectors  seran  capaços de  allotjar  en  el  seu 
interior equips elèctrics tels com: 

‐ Vapor de mercuri      400 W i 1.000 W 

‐ Sodi d’alta pressió      400 W i 1.000 W 

 

Execució 

 

Els pals  i bàculs  es  fixaran  a  la  cementació mitjançant una placa base  a  la que  s’uniran  els perns 
ancorats a  la cementació mitjançant volandera, femella  i contrafemella. Es cuidarà especialment de 
la horitzontalitat de la placa de base de forma que es garanteixi la verticalitat de les columnes. 

Una vegada fixada la columna es procedirà a instal∙lar el circuit des de la lluminària fins a la caixa de 
pas de cables, efectuant  les connexions amb  la xarxa, ploms  i  lluminàries mitjançant clemas. En  la 
instal∙lació elèctrica de les columnes, es tindrà en compte: 

‐  S’utilitzaran conductors aïllats, de tensió nominal no menor de 1000 V 

‐  La secció mínima dels conductes serà d’1,5 mm2. 

‐  En  els  punts  d’entrada,  els  conductors  tindran  una  protecció  suplementària  de material 
aïllant. 

‐  La connexió als terminals es farà de forma que no s’exerceixin esforços de tracció sobre els 
conductors. 

Preses de  terra. La  resistència a  terra no ser superior a 5   `havent, en cas necessari, efectuar un 
tractament adequat del terreny. Les piquetes utilitzades d’acer de coure d’aproximadament, 2 m de 
longitud  i  20 mm  de  diàmetre.  Les  unions  entre  elèctrode  i  cable,  així  com  les  desviacions,  es 
realitzaran mitjançant  soldadura  d’alt  punt  de  fusió.  Les  unions  de  cables  amb  born  de  terra  de 
columna  o  bàcul  es  realitzaran mitjançant  cargol  i  femella  de  coure  o  aliatge  enriquit  d’aquest 
material. La xarxa general de  terres es  realitzarà amb conductor de coure nu o en el seu  lloc amb 
cables de coure d’aïllament reforçat per a 750 V. 

Durant  l’execució de  la  instal∙lació, els  treballs es  realitzaran  sense  tensió en  les  línies; aquest  fet 
s’haurà de comprovar mitjançant un verificador de tensió. 

Les  eines  que  el  personal operari utilitzi  per  a  la  instal∙lació  elèctrica, hauran d’estar  aïllades;  les 
eines elèctriques estaran dotades de grau d’aïllament o alimentades a tensió inferior a 50 V. 

Durant  la col∙locació de pals o bàcul s’acotarà una zona amb un  radi  igual a  l’alçada dels mateixos 
incrementada en 5 m. 

El Contractista  farà  l’estesa dels  cables des del punt d’alimentació a  les  caixes de derivació de  les 
columnes  i els connectarà en els borns corresponents. No s’admetran empalmaments en els cables 
en els trams entre columnes, o des del punt d’origen a la primera columna. 

 

Control 

 

Serà d’aplicació  l’estipulat a  l’apartat “Control” de  la Norma Tecnológica de  la Edificación NTE‐IEE, 
Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior”. 

El Contractista amidarà l’aïllament de la instal.lació finalitzada amb un aparell de mesura que apliqui 
500 V de corrent continu. 
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El Contractista comprovarà el funcionament del conjunt i, per la nit, amidarà el nivell d’il.luminació, 
en lux, a l’alçada que indiquin les Recomanacions i determinarà el coeficient d’uniformitat. 

 

Amidament i abonament 

S’amidaran  les  unitats  d’obra  executades  en  obra,  incloent, mentre  no  s’indiqui  el  contrari,  els 
assaigs i proves pertinents i s’abonaran als preus que s’indica en el Quadre de Preus núm. 1. 

 

2.4.3 Instal.lació de posada a terra 

 

Definició 

La instal∙lació de posada a terra és aquella que compren tot el lligam metàl∙lic directa, sense ploms ni 
protecció  alguna,  de  secció  suficient,  entre  determinats  elements  o  parts  d’una  instal∙lació  i  un 
electrode, o grup d’electrodes soterrats al terreny, amb objecte d’aconseguir que en el conjunt de les 
instal∙lacions,  edificis  i  zones  properes  no  existeixen  diferències  de  potencial  perilloses  i  que,  al 
mateix  temps,  permeti  el  pas  a  terra  de  les  corrents  de  falta  o  de  les  descàrregues  d’origen 
atmosfèric. 

 

Normativa 

Els criteris de projecte  i construcció de  les  instal∙lacions de posada a terra estaran subordinats a  la 
Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐RAT  13  del  Reglament  sobre  Condicions  Tècniques  i 
Garanties  de  Seguretat  en  Centrals  Elèctriques,  Subestacions  i  Centres  de  Transformació,  i  a  la 
Instrucció Complementària MI BT 039 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, ambdós del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

Materials 

Els conductors de  les  línies de terra podran ser de coure, per ser resistent a  la corrosió pels agents 
del terreny en que estigui soterrat. 

Es tindrà en compte que el coure en presència d’altres metalls soterrats com el plom, zenc, ferro a 
acer, que són anòdics respecte del coure, poden donar lloc a la formació d’una pila galvànica amb el 
consegüent risc de corrosió en les estructures, canonades, etc., situades en el seu entorn. 

 

Quan  s’emprin  cables  d’acer  per  a  les  línies  de  terra,  seran  galvanitzats  o  d’acer  resistent  a  la 
corrosió, i es preveurá una protecció catòdica. 

Electrodes. S’empraran piquetes d’acer recobert de coure; hauran de complir les següents normes: 

‐ UNE 21056  “Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero‐cobre”. 

‐ Recomanació UNESA 6501 B, “Electrodos de puesta a tierra. Picas cilindrícas acoplables de acero‐ 

cobre”. 

Quan  les  línies  de  posada  a  terra  siguin  d’acer,  les  piquetes  també  hauran  de  ser  amb  protecció 
catòdica per ànode de zenc, i estaran d’acord amb la Recomanació UNESA 6503 A. 

En  les  instal∙lacions de posada a terra realitzades amb cable de coure  i piquetes d’acer‐coure, totes 
les connexions entre  cables  i piquetes, o de cables entre  sí, es  realitzaran amb peces o grapes de 
pressió cargolades, no admetent les soldadures. 



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL∙LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 

En les instal∙lacions de posada a terra realitzades amb cable d’acer s’admetran les soldadures en els 
punts  de  creuament  de  línies  de  terra  o  entre  cables  i  piquetes,  en  la  forma  que  indica  la 
Recomanació UNESA 6503 B. 

 

Amidament i abonament 

 

S’amidaran  les  unitats  d’obra  executades  en  obra,  incloent, mentre  no  s’indiqui  el  contrari,  els 
assaigs i proves pertinents i s’abonin als preus que s’indica en el quadre de preus núm. 1. 

 
2.5 POUS DE REGISTRE 
 
Definició 
 
Els pous de  registre  són elements que permeten  l’accés als  col∙lectors per a  la  seva  conservació  i 
reparació. Aquests poden ser prefabricats o d’execució en obra. 
 
Pous prefabricats 
 
Seran  circulars  de  formigó  armat  de  mil  dos‐cents  mil∙límetres  de  diàmetre  interior  i  setze 
centímetres  (16 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de quatre‐cents a nou‐cents 
mil∙límetres  (400‐900  mm)  de  diàmetre  interior,  i  de  mil  nou‐cents  mil∙límetres  (1900  mm)  de 
diàmetre interior i quinze centímetres (15 cm) de gruix de paret per a escomeses  
 
normalitzades  de mil  a mil  cinc‐cents mil∙límetres  (1000‐1500 mm)  de  diàmetre  interior,  estant 
definits  als Plànols  i dissenyats de manera que  assegurin  l’estanqueïtat del pou  i del  conjunt que 
aquesta forma amb els tubs que hi convergeixen. 
 
Hauran  d’adaptar‐se  perfectament  a  la  rasant  definida  als  Plànols.  No  s’admetrà  que  la  tapa 
sobresurti més  de  vint mil∙límetres  (20 mm)  de  la  cota  teòrica,  per  la  qual  cosa  hi  haurà  peces 
intermèdies d’alçades diferents. 
 
L’element  de  fons  haurà  de  venir  preparat  per  acoblar  amb  els  tubs  de  diferents  diàmetre  i  per 
permetre  canvis  d’alineació  en  planta.  Les  peces  intermèdies  facilitaran  la  connexió  amb  les 
clavegueres que convergeixen al col∙lector, assegurant també una estanqueïtat total. Totes les peces 
vindran amb els orificis per a la col∙locació de graons. 
 
Els pous de  tipus 1200‐1800  tindran una anella de  transició en  la qual es  realitzi aquesta. A partir 
d’aquí el pou serà de mil dos‐cents mil∙límetres  (1200 mm) amb una altra  transició en  la part  final 
gràcies a un con de 1200‐600. La part superior del con, de  sis‐cents mil∙límetres  (600 mm) de pas 
lliure  fa  possible  la  instal∙lació  del marc  de  la  tapa  de  fosa  dúctil,  que  té  una mida  de  vuit‐cents 
cinquanta mil∙límetres (850 mm). 
 
L’anella de base, a més dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l’obra, la cubeta 
de  recepció  per  a  les  aigües  convergents  en  el  pou,  el  disseny  de  la  qual  haurà  de  limitar  la 
turbulència  i  els  esquitxos,  i  estarà  a  càrrec  del  fabricant,  sempre  que  no  quedi  especificat  en  el 
Projecte,  reservant‐se  la DF  la  realització de  les proves que  cregui adients per a  la  constatació de 
l’acompliment d’aquesta premissa. 
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Normes de Qualitat 
 
L’armat es dimensionarà per resistir les accions del terreny humit segons la norma EHE. 
 
Als elements dels pous prefabricats únicament se’ls hi realitzaran les proves següents: 
 
Proves d’absorbiment: 
L’absorbiment de  les parets d’elements  assajats no  superarà  els  sis per  cent  (6%) del pes  sec.  La 
prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C 947 i per elements de més d’un quilogram. 
 
Prova de resistència: 
Es realitzarà segons el mètode C39 de les Normes ASTM i no s’admetrà més del deu per cent (10%) 
de  les  peces  assajades  que  tinguin  una  resistència més  petita  que  l’exigida.  Es  podran  extreure 
provetes i assajar‐les segons la Norma C947. 
 
Els pous s’acabaran amb un arrebossat mestrejat amb morter de ciment 1:6 i sorra de riu. 
 
Recepció 
 
Es  rebutjaran  els  pous  acabats  que  no  compleixin  les  exigències  d’aquest  capítol  del  Plec  o  si 
s’aprecien directament defectes com: 

- Esquerdes d’amplada igual o major de dues‐centes cinquanta micres (0,25 mm) i longitud 
igual o major de deu centímetres (10 cm). 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 
- Defectes que indiquin deficiències de dossificació o vibrat del formigó. 
-  

 
2.6 ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 
 
La seva procedència serà de fàbrica especialitzada. 
 
 
Característiques Generals 
 

Es fixa la utilització de la tapa rodona de  diàmetre set‐cents mil∙límetres (700 mm) per als pous de 
registre. 
 
Les tapes s’adaptaran al marc en tota la superfície de suport entre la tapa i el marc. 
 
L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos mil∙límetres (2 mm), impedint qualsevol 
moviment lateral. 
 
Les tapes no tindran forats de ventilació. 
 
Per a conseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajustament mecànic del marc i la 
tapa sigui rectificat mecànicament. 
 
Normes de qualitat 
 
Les  peces  seran  de  xapa  d’acer  estriat,  lliure  de  defectes  perjudicials  (gotes  fredes,  inclusions, 
esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 
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Les  característiques metàl∙liques,  d’acord  amb  el mètode  d’assaig  del  Plec General  de  Condicions 
Facultatives per a  canonades d’abastament d’aigües  residuals aprovat per O.M. de 28 de  juliol de 
1974 seran: 

- Duresa Brinell 205‐235 
- Resistència a tracció: 18 – 22 kg/mm2 
- Assaig  d’impacte:  haurà  de  resistir  sense  trencar‐se  a  l’impacte  un  pes  de  dotze 

quilograms. 
- Càrrega de prova de trenta tones (40 T) 

 
Recepció 
 
Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest article es rebutjaran. 
 
2.6 ALTRES PRESCRIPCIONS 
 
Toleràncies 
 
Dimensions 
Tots  els  excessos  d'obra  referents  a  les  dimensions  fixades  en  aquest  Plec  o  en  els  restants 
documents  del  Projecte,  no  seran  abonables  llevat  que  hagin  estat  ordenades  per  escrit  per 
l'Enginyer Director. 
 
Les toleràncies admeses pels diferents elements o tipus de formigó, són les següents: 

- Elements prefabricats: 5 mm. 
- Formigó en massa: 10 mm en soleres i 15 mm en alçats. 
- Formigó armat: 10 mm. 

 
Si els subespessors trobats fossin superiors al doble dels esmentats es procedirà a enderrocar la part 
de l'obra mal feta. Si estiguessin compresos entre 1 i 2 vegades els fixats, el Director d’Obra, després 
de realitzar noves extraccions de prova en les immediacions de l'obra defectuosa, decidirà a la vista 
dels resultats l’acceptació o l’enderroc de l’obra. 
 
Superfícies 
La superfície de la solera de canals de formigó no presentarà desigualtats superiors a 3 mm mesurats 
amb  regla de 3 m.  Si  les desigualtats  fossin  superiors  a 3 mm però  inferiors  a 6 mm,  s'admetran 
corregint‐les mitjançant piconament o raspat superficial. Si són superiors a 6 mm o no s'aconsegueix 
reduir  la  desigualtat  a  3  mm  pel  procediment  de  piconament,  es  demolirà  la  part  d'obra  mal 
executada. 
 
En els alçats realitzats amb formigó armat, la màxima fletxa o deformació mesurada amb un regle de 
3 m de longitud, serà inferior a 5 mm. 
 
En els paraments ocults la màxima deformació no serà superior a les dimensions següents: 
•  ½  del gruix màxim de l'àrid emprat. 
•  Cinc (5) vegades el límit anterior. 
Tots aquells elements de  l'obra que hagin d'estar en contacte directe amb  l'aigua, no presentaran 
irregularitats locals superiors a cinc (5) mm. 
 
Traçat 
La traça dels col∙lectors podrà tenir les següents toleràncies en planta i en alçat: 

1. Planta: 
- Desviació de l'alineació en tram recte: 20 mm. 
- Desviació de l'alineació en tangents: 50 mm. 
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- Desviació de l'alineació en corbes: 100 mm. 
2. Alçat: 

- Desviació de la rasant teòrica: 20 mm. 
 
Altres prescripcions 
 
Per  a  les obres especificades en  aquest Plec,  seran  vàlides  les  condicions més  favorables per  a  la 
bona execució i conservació de les obres a judici del Director d’Obra. 
 
Materials 
Si  en  cap  document  d'aquest  Projecte  s'ha  assenyalat  de  forma  expressa  la  procedència  dels 
materials, aquests podran ésser obtinguts pel Contractista de la font de subministrament que cregui 
més oportuna, notificant‐ho sempre al Director d'Obra, amb suficient antelació i aportant, quan així 
es sol•liciti, les mostres o dades necessàries per a comprovar la idoneïtat dels esmentats materials. 
 
Pels materials d’origen  industrial, el Contractista proposarà, al menys  tres ofertes, els materials de 
les quals  compliran  tot  allò que  s’especifica  en  aquest Plec,  i  en  cas d’indefinicions,  aclariments  i 
dubtes serà el Director d’Obra qui els fixarà sense que això pugui comportar increments econòmics. 
 
Sempre  que  així  ho  sol∙liciti,  el  Contractista  haurà  de  presentar  al  Director  d’Obra  les  ofertes 
econòmiques de les diferents ofertes de materials. 
 
L'aprovació prèvia dels materials no suposa per  l'Administració  l'obligació d'acceptar  les successives 
partides que puguin emprar‐se en obra si hagués existit error als assaigs previs, o si es comprovés 
posteriorment que el material subministrat no respon a les característiques de la mostra, bé perquè 
aquesta no fos representativa, o perquè s'hagués produït un canvi de les característiques. 
 
Materials no especificats en el present Plec 
Els materials que  s'hagin d'emprar a  l’obra  sense que  s'hagi especificat en aquest Plec, no podran 
emprar‐se sense haver estat reconeguts pel Director d’Obra, qui podrà rebutjar‐los si no reuneixen, 
al seu  judici,  les condicions exigibles per aconseguir convenientment  l'objecte que motivarà  la seva 
utilització. 
 
Com a normes de caràcter subsidiari, a part de les esmentades en el present Plec, es consideraran els 
Plecs Oficials en vigència en el M.O.P.T.M.A i Normes UNE. 
 
En cas d'una aparent discrepància amb els Plecs o normes esmentades, el Director d'Obra estimarà 
lliurement  les condicions exigibles al material,  la definició del qual  s'hagi omès en el present Plec, 
escollint entre les referides especificacions aquella que resulti més favorable per la correcta execució 
i millor conservació de la unitat d'obra en la qual s'hagi d'emprar. 
 
Recepció 
No  podrà  emprar‐se  cap material  que  no  hagi  estat  prèviament  reconegut,  sotmès  als  assaigs  i 
proves descrites i aprovat pel Director de les Obres. 
 
El Director de les Obres podrà ordenar la retirada de l'obra d'aquells materials que no acompleixin les 
prescripcions fixades. 
 
2.7 AUTOMATITZACIÓ DE LA PLANTA 
 
Feta a descripció del sistema de potencia, és necessari   definir  la xarxa de comandament  i control. 
Aquesta es divideix principalment en tres blocs: 1) sinòptic, 2) quadre general de distribució, quadre 
de motors i PLC i 3) armaris locals. 
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Quant  a  nivells  de  funcionament  es  diferencien  dos  blocs:  1)  funcionament  a  través  de  PLC  i  2) 
funcionament manual. 
El  control  seqüencial  de  tota  la  planta  s’encomanarà  a  un microprocessador muntat  a  la  sala  de 
control, les seves principals característiques són: 

- Alta capacitat de magatzem de dades. 
- Gran rapidesa d’adquisició de senyals. 
- Possibilitats d’expansió. 
- Capacitat per a admetre tot tipus d’entrades i sortides. 
- Possibilitat d’enllaços. 

 
Bàsicament  el  sistema,  en  quant  a  les  seves  possibilitats  estructurals,  presenta  las  següents 
característiques: 

- Supervisió 
- Control 
- Optimització 
- Informació analògica 
- Informació digital de estats i alarmes 
- Informació digital de comptadors 

 
Amb aquest tipus d’informació, l’explotador de la planta disposa, en tot moment, dels  elements de 
judici necessaris per a realitzar no només les labors rutinàries, sinó la presa de decisions en moments 
crítics. 
 
Per últim, el sistema disposa d’un alt nivell d’informació que possibilita la optimizació del procés o de 
la instal∙lació per gabinet tècnic basant‐se en els protocols impresos pel sistema, així com: 

- Equips en funcionament 
- Hores de funcionament per equip 
- Cabals mitjos o puntes 
- Nivells d’emmagatzematge 
- Nivell mínim de densitat en base a consums 
- Càlculs ponderats 
- Volum comptabilitzat. 

 
Mitjançant  aquests programes de càlcul, es poden establir de forma automàtica el pla d’actuació al 
cost més econòmic, prenent en consideració els diferents factors que intervenen en les anàlisis. 
 
Sinòptic 
 
Serà serigrafiat de mides aproximades 1.500 x 1.000 mm. El mosaic estarà format per una placa de 
policarbonat, que anirà emmarcada a  l’estructura del panell. Se situarà a  la sala de control  i servirà 
com a informatiu de l’estat dels equips (leds biocolors) i la lectura dels següents paràmetres (displays 
de 24x48 mm per entrada de senyal 4‐20 mA): oxigen dissolt a  la bassa d’aireació, potencial redox, 
cabal d’entrada a biològic i cabal de sortida. 
 
 
2.7.1 Amidament de paràmetres 
 
Cabal 
 
A la planta hi ha un cabalímetre electromagnètic per mesurar el cabal. 
 
A la pantalla que disposa cada cabalímetre es pot veure tant el cabal instantani com el totalitzat. 
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Oxigen dissolt 
 
Al  reactor  biològic  hi  ha  una  sonda  per mesurar  la  concentració  de  l’oxigen  dissolt  en  l’aigua.  El 
transmissor de l’equip està situat a prop de la sonda i proporciona la següent sortida: Senyal 4‐20 mA 
proporcional a la concentració d’oxigen. Aquest senyal permet visualitzar els valors de l’oxigen dissolt 
en el PC i controlar el funcionament del variador i, per tant, de la turbina en mode Automàtic a través 
del PLC. En el transmissor es visualitza la concentració d’oxigen. 
 
pH 
 
Al canal de desbast es disposa una sonda de pH que té una funció merament  informativa. La sonda 
de pH proporcionen les següents sortides: 

1. Senyal 4‐20 mA proporcional al valor de pH. Aquest senyal permet visualitzar el valor del pH 
de l’aigua d’entrada a la planta a la pantalla del PC. Amb  aquest senyal i dos consignes de pH 
baix (PH01) i de pH alt (PH02) es creen alarmes per sota de PH01 i per sobre de PH02. 

2. Senyals d’alarma  (alt  / baix).  Les  consignes per a aquests valors  són programables des del 
transmissor i es poden utilitzar per controlar equips, tot i que en aquest cas no s’utilitzarà. 

 
Temperatura 
 
Al canal de desbast es disposa una sonda de temperatura que té una funció merament informativa. 
La sonda de temperatura proporciona les següents sortides: 

- Senyal 4‐20 mA proporcional al valor de pH. Aquest senyal permet visualitzar el valor del 
pH de l’aigua d’entrada a la planta a la pantalla del PC. 

 
Nivells 
 
Per al control i enclavament dels equips hi ha a la depuradora els següents nivells: 
 
 

TIPUS NIVELL  UBICACIÓ  DESCRIPCIÓ 

BOIA   Pou de bombament Nivell baix 
(protecció bombes) 

BOIA  Pou de bombament  Nivell treball 1 
(control bomba) 

BOIA  Pou de bombament  Nivell treball 2 
(control bomba) 

CAPACITATIU  Canal de desbast  Nivell baix 
(control tamís) 

CAPACITATIU  Canal de desbast  Nivell alt 
(control tamís) 

MEMBRANA  Dipòsit de NaOCl  Nivell baix 
(control bombes dosif.) 

BOIA  Arqueta de flotants Nivell baix 
(protecció bombes) 

BOIA  Arqueta de flotants Nivell alt 
(control bomba) 

BOIA  Arqueta de flotants Nivell molt alt 
(alarma sobreixits) 
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Senyalització d’alarmes en quadre elèctric 
 
En els quadres elèctrics de la planta es disposa de senyalització d’alarmes corresponents a nivells o a 
estats d’equips. Amb el panell d’alarmes s’aconsegueix una operació fàcil inclús en absència de PLC i 
de programa SCADA. 
 
 
2.7.2  Equip informàtic 
 
S’instal∙larà un equip informàtic format per: 

- Ordinador apte per a tasques ofimàtiques 
- Monitor 17” baixa radiació SVGA. 
- Impressora de xorro de tinta. 

 
2.8 INSTAL∙LACIONS AUXILIARS 
 
2.8.1 Aigua Potable i Serveis 
 
El  proveïment  d'aigua  potable  i  de  serveis  generals  de  la  planta  es  realitzarà  d'acord  amb  els 
següents criteris: 
 

- L’aigua potable necessària pels diversos consums previstos a la planta depuradora procedirà 
de dos dipòsits d’1m3 cadacun que s’ompliràn periòdicament. 

 
La distribució de l’aigua de serveis s’executarà en canonada d’acer galvanitzat de 1 ¼”. 
 
2.8.2 Proteccions Contra Incendis 
 
Es disposarà a  la  instal∙lació de 2 extintors de CO2. Es col∙locaran junt als quadres elèctrics, és a dir, 
un  a  la  sala  de  control  i  l’altre  a  l’edifici  del  grup  electrogen.  Les  instal∙lacions  compliran  amb  la 
normativa vigent. 
 
2.8.3 Telefonia 
 
Es disposarà d’un aparell de comunicació telefònica a la sala de control. 
 
2.8.4 Equipament vari 
 
A continuació es llisten els equipaments següents: 
 
1. Recanvis: S’ubicaran a la zona reservada per a magatzem i taller: 

 
3 interruptors de nivell tipus boia. 
Material elèctric  vari:  contactes,  relés, 
etc. 
Recanvis per a l’enllumenat: bombetes, 
cebadors, etc. 
Lubricants. 
 
Eines i equipament de taller: 
Carretilla i pala. 
Martell. 

Massa de nylon. 
Joc  de  tornavissos  de  cap  pla  i 
d’estrella. 
Joc de claus allen. 
Joc de claus fixes. 
2 claus angleses. 
Alicates normals i regulables. 
Estisores folrades. 
Cinta aïllant. 
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Taladradora amb  joc de broques per a 
metall i per a foradar obra. 
Pota  de  cabra  (per  obrir  tapes 
d’arquetes, etc). 
Serra de ferro. 
2  llimes  de  ferro:  una  prima  i  una 
gruixuda. 
Cargol de taula. 
Taula de treball. 

Caixa d’eines. 
Brides mitjanes i petites “Unex”. 
Ganivet. 
Cinta mètrica. 
Tèster. 
Escala de 4 m d’alumini. 
Manguera. 
Suport per a rotlle de paper gran. 
Estanteria metàl∙lica amb baldes. 

 
2. Laboratori: a  la caseta de maniobres hi haurà una pica amb 2 provetes per poder  fer  la 

prova de V‐30 i algun vas de precipitats en material plàstic. 
 
3. Equipament de seguretat: La seguretat serà un aspecte important de l’estació depuradora. 

L’equipament que en aquesta matèria es preveu es llista a continuació. 
- 2  flotadors  de  corda  homologats.  Un  pels  decantadors  i  l’altre  pels  reactors 

biològics. 
- Rètols  i  senyalitzacions  vàries.  Zona  amb  perill  de  lliscament,  pas  restringit  al 

personal de la planta, etc. 
- Sistema de detecció de gasos per  l’espessidor. S’instal∙larà un  sistema composat 

per una sonda de detecció de gas sulfhídric  i una altra de detecció de deficiència 
d’oxigen. 

 
 
2.9 EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I ASPECTES ESTÈTIC‐FUNCIONALS 
 

2.9.1  Tancament exterior 

 

Definició 

Es considera tancament exterior tota finestra o porta utilitzada per al tancament de buits de 
façana. 

Segons el material amb el que estigui constituït, es consideren,  sense caràcter  limitador, els 
següents  tipus:  Tancaments  de  fusta,  d’aliatges  lleugers,  d’acer  inoxidable,  de  formigó,  de 
plàstic. 

 

Materials i tipus 

 

Tancament d’aliatges lleugers 

a) Característiques generals 

Estarà formada per perfils d’aliatge d’alumini, segons Norma UNE 38.337 de tractament 5OS‐
T5, amb gruix mitjà mínim d’un mil∙límetre  i mig. Seran de  color uniforme  i no presentaran 
guerxaments, fissures ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis. 

Els ribets seran d’aliatge d’alumini d’un mil∙límetre de gruix mínim. Es col∙locaran a pressió en 
el propi perfil de la fulla i en tota la seva longitud. 
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Les unions entre perfils es  farà mitjançant soldadura o escaires  interiors units als perfils per 
cargols, reblons o acoblaments a pressió. Els eixos dels perfils es trobaran en angle recte en un 
mateix pla. Els plans formats per la fulla i l’estrep seran paral∙lels. 

Totes  les ferramentes  i accessoris seran de materials  inoxidables  i no susceptibles de produir 
efectes electrolítics ni cavalls galvànics. 

El  tancament portarà una  capa d’anoditzat de quinze micres  com a mínim  i una qualitat de 
segellat satisfactori. L’estrep portarà una protecció de laca vinílica o acrílica. 

Tots  els  elements  compliran  les  especificacions de  les Normes UNE 38.001, 38.002, 38.011, 
38.012, 38.013, 38.014, 38.015, 38.016, 38.017, 38.337,  així  com  les  condicions  funcionals  i 
exigències de muntatge de la Norma NTE‐FCL. 

 

c) Control‐Criteris d’acceptació i rebuig 

 

El Director d’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present Plec. 
En qualsevol  cas  l’incompliment de  les especificacions aquí  incloses donarà  lloc al  rebuig de 
l’obra executada. 

 
Control a realitzar  Condició de no acceptació automàtica 
 
Aplomat de tancament  Desplom de 2 mm. a 1 m. 
 
Enrasat de tancament  No està enrasat amb el paràmetre y 
La seva variació és més gran de 2 m. 
 
Collat de les potes  Falta d’encastament. 
Deficient ompliment del morter. 
 
Fixació a la peanya  El tac expansiu no existeix, no està 
(en el seu cas)  en el centre o el cargol no està 
suficientment collat. 
 
Fixació a la caixa de persiana  No existeix fixació, manca algun dels 
(en el seu cas)  tres cargols o aquests no estan 
suficientment collats. 
 
Segellat del premarc (en el seu cas)  Junt de segellat discontínua. 
 

Es   realitzarà   una  prova  d’estanquitat  i  altra  de  funcionament  del  tancament. 

La prova d’estanquitat es realitzarà mitjançant un difusor de dutxa projectant aigua en forma 
de pluja, durant vuit hores, sobre el tancament collat, envidrat i  

pintat, essent la condició de no acceptació automàtica la penetració d’aigua a l’interior. 

La prova de funcionament es farà obrint i tancant les zones practicables del tancament, essent 
la condició de no acceptació automàtica el mal  funcionament del mecanisme de maniobra  i 
tancament. 
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Tancaments d’acer 

a) Característiques generals 

Els  tancaments  d’acer  estan  formats  per  perfils  laminats  en  calent  segons  la  Norma  UNE 
36.536, d’eix rectilini sense guerxament ni rebaves, o be per perfils conformats en fred, de fleix 
d’acer  galvanitzat  de  gruix  mínim  zero  amb  vuit  mil∙límetres  (0,8  mm.),  resistència  a 
trencament  no menor  de  trenta‐cinc  quilograms  per mil∙límetre  quadrat  i  límit  elàstic  no 
menor de vint‐i‐quatre quilograms per mil∙límetre quadrat. 

En  tot  cas, els  ribets  seran de  fleix d’acer  galvanitzat,  conformat en  fred, de  zero  amb  cinc 
mil∙límetres de gruix. Els seus encontres es cobriran amb cantoneres del mateix material. 

Les unions  entre perfils  aniran  soldades  en  tot  el  seu perímetre de  contacte.  Els  eixos dels 
perfils es trobaran en un mateix pla i en els seus encontres formaran angle recte. 

Si es tracta de perfils laminats, els tancaments estaran protegits amb emprimació anticorrosiva 
de quinze micres de gruix. 

Tots els elements compliran les especificacions de les Normes UNE 7.014, 7.422, 7.019, 7.029, 
7.056, 7.183, 36.300, 36.007  i 36.536,  així  com  les  condicions  funcionals  i de qualitat de  la 
Norma NTE‐FCA.   

 

b) Control‐Criteris d’acceptació i rebuig 

El Direcció d’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present Plec. 
En qualsevol cas,  l’incompliment de  les especificacions aquí  incloses donarà  lloc al rebuig de 
l’obra executada. 

El  control  a  realitzar  i  les  condicions  de  no  acceptació  automàtica  són  les  mateixes 
especificades en els tancaments d’aliatges lleugers. 

 

Tancaments d’acer inoxidable 

a)  Característiques generals. 

Els tancaments d’acer inoxidable estan formats per perfils obtinguts per doblegament mecànic 
de xapes d’acer inoxidable del tipus F‐314, segons Norma UNE 36.016, i de gruix mínim un amb 
dos mil∙límetres.  No  presentaran  guerxaments,  esquerdes  ni  deformacions  i  els  seus  eixos 
rectilinis. 

Els ribets seran d’acer  inoxidable d’un mil∙límetre de gruix mínim. Les unions entre perfils es 
faran  mitjançant  soldadura  per  resistència  o  amb  escaires  interiors  unides  als  perfils  per 
cargols, reblons o acoblaments. Els eixos dels perfils es trobaran en angle recte i en un mateix 
pla. 

Tots els elements hauran de complir les especificacions de la Norma UNE 36.016, així com les 
condicions funcionals i exigències de muntatge establertes en la Norma NTE‐FCI. 

 

b) Control‐Criteris d’acceptació i rebuig. 

El Director d’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present Plec. 
En qualsevol cas,  l’incompliment de  les especificacions aquí  incloses donarà  lloc al rebuig de 
l’obra executada. 
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El  control  a  realitzar  i  les  condicions  de  no  acceptació  automàtica  són  les  mateixes 
especificacions dels tancaments d’aliatges lleugers. 

 

Amidament i abonament dels tancaments exteriors 

 

Els  tancaments  exteriors  s’amidaran  en metres  quadrats  de  superfície  realment  executada, 
aplicant  al  seu  resultat  el  preu  corresponent  del  quadre  de  preus,  que  compren  la  unitat 
totalment acabada. 

 

2.9.2  Tancament interior 

 

Definició 

S’inclouen en aquest article els tancaments de buits de pas interiors i armaris encastats. Sense 
caràcter limitador, es consideren els següents tipus: Portes de fusta, de vidre, d’acer. 

 

Materials i tipus 

Portes de fusta 

a)  Característiques generals 

La  fusta massissa  serà de pes específic no  inferior  a quatre‐cents  cinquanta quilograms per 
metre  cúbic  i  un  contingut  d’humitat  no  més  gran  de  deu  per  cent,  estarà  exempta  de 
guerxament, fendas, exfoliacions. No presentarà atac de fongs o insectes, i la desviació màxima 
de  les  fibres  respecte  a  l’eix  serà menor  d’un  sisè.  El  gruix  dels  anells  de  creixement  serà 
uniforme. 

Els nusos seran sans, no passants, i de diàmetre inferior a quinze mil∙límetres, distant entre si 
més de tres‐cents mil∙límetres. Quan els tancaments vagin a ser pintats  i el nus no  tingui un 
diàmetre més gran que un mitjà de l’ample de la cara, es podran substituir els nusos per peces 
de fusta encolades. 

Es podran  fer  acoblaments  longitudinals  en  les peces, quan  aquest  compleixin  les mateixes 
condicions descrites en la NTE‐FCM. 

Quan  els  tancaments  vagin  envernissats,  estaran  exemptes de blau,  i  les  fibres  tindran una 
aparença  regular.  Quan  vagi  a  ser  pintada,  s’admetrà  blau  en  un  quinze  per  cent  de  la 
superfície de la cara. 

Les unions es faran per mitjà d’acoblaments, restant encolades. 

Els taulons de fusta llistonats compliran la Norma UNE 56.700. 

Els taulers de fusta contraxapats compliran les Normes UNE 56.704 i 56.705 (1), (2) i (3). 

Els taulers de partícules compliran la Norma UNE 56.714. 

Les  fulles hauran de  complir  les  característiques  següents  segons els assaigs que  figuren en 
l’annex  III de  la  Instrucció de  la Marca de Qualitat per a portes planes de  fusta  (Ordre 16‐2‐
1972. del Ministeri d’Indústria): 
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 Resistència a l’acció de la humitat. 

 Comprovació del pla de la porta. 

 Comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent. 

 Resistència a la penetració dinàmica. 

 Resistència al xoc. 

 Resistència a flexió per càrrega concentrada en un angle. 

 Resistència de la testera inferior a la immersió. 

 Resistència a l’arrencada de cargols en les bancades en  un  ample  no  menor  de vint‐i‐vuit 
mil∙límetres. 

 

Els bastiments de fusta vindran de taller muntats, amb  les unions acoblades  i amb els orificis 
per al posterior cargolat en obra de les potes d’ancoratge. Arribaran a obra amb riostres i llates 
d’empostissar per a mantenir  l’escaire  i amb una protecció per a  la seva conservació durant 
l’emmagatzematge i posada a l’obra. 

Els bastiments  seran de  xapa d’acer, protegits amb emprimació, havent de  tenir  superfícies 
llises, sense abonyegadures, esquerdes ni deformacions sensibles.  

Les  xapes  utilitzades  tindran  un  gruix  no  inferior  a  zero  amb  cinc mil∙límetres.  Les  potes 
d’ancoratge els mascles de les  pomel.les vindran col∙locat de taller. 

Tots els elements hauran de  complir  les especificacions de  les Normes UNE 56.700, 56.704, 
56.705 (1), (2)  i (3), 56.714, 56.801, 56.802, 56.803  i 56.804, havent de complir‐se aixímateix, 
les condicions fonamentals i les exigències de muntatge de la Norma NTE‐PPM. 

 

b) Control‐Criteris d’acceptació i rebuig 

El Director de l’Obra podrà ampliar els criteris de control i acceptació o rebuig del present Plec. 
En qualsevol cas,  l’incompliment de  les especificacions aquí  incloses donarà  lloc al rebuig de 
l’obra executada. 

 

Control a realitzar  Condició de no acceptació automàtica 
Porta abatible. 
Desplom del bastiment o premarc.  Sis mil∙límetres de la vertical. 
Deformació del zero o premarc.  Fletxa màxima sis mil∙límetres. 
Fixació del bastiment o premarc.  Fixació deficient. 
Franquícia de fulla a bastiment.  Més gran de tres mil∙límetres. 
Número de pomel.les o frontisses.  Menys de tres en porta de pas i armari. 
Fixació i col∙locació de ferramentes.  Col∙locació i fixació deficient. 
Porta corredissa. 
Desplom del bastiment o premarc.  Sis mil∙límetres de la vertical. 
Deformació del bastiment o premarc.  Fletxa màxima sis mil∙límetres. 
Fixació del bastiment o premarc.  Fixació deficient. 
Fixació i col∙locació de ferramentes.  Fixació i col∙locació deficient. 
Porta plegable. 
Desplom del bastiment o premarc.  Sis mil∙límetres de la vertical. 
Deformació del bastiment o premarc.  Fletxa màxima sis mil∙límetres. 
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Fixació del bastiment o premarc.  Fixació deficient. 
Planeitat de la fulla tancada.  Els nòduls no resten en un mateix pla. 
Col∙locació de pomel.les.  Les cotes de  col∙locació  difereixen  de 

  les previstes en  cinc mil∙límetres. 
Fixació i col∙locació de ferramentes.  Fixació i col∙locació deficient. 
Apertura de portes.  Existeixen fregaments entre parts fixes i 
  mòbils. 
Accionament de portes.  Dificultats de manipulació i tancament. 
 

Amidament i abonament 

 

Es mesurarà en metres quadrats  (m2)  reals  tant en paraments horitzontals  com verticals, es 
sumaran  el  desenvolupament  de  cabotes,  bigues,  etc.,  i  es  deduiran  forats.  La  valoració  es 
realitzarà aplicant el preu unitari corresponent del Quadre de Preus.  

 

2.9.3  EDIFICACIÓ 
 
D'acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió 
de  les  barreres  arquitectòniques,  l'edifici  de  control  i  les  zones  visitables  de  les  estacions 
depuradores d'aigües  residuals, s'haurien de construir sense barreres arquitectòniques per a 
discapacitats físics. 
 
Així mateix, en els concursos d'adjudicació es valorarà la utilització de materials procedents de 
processos de reciclatge i també els que suposin un millor aprofitament dels recursos naturals. 
 
Per al disseny dels edificis es tindrà en compte el document "Recomanacions de disseny  i de 
materials respectuosos amb l'entorn pels projectes d'edificis de control i explotació d'estacions 
depuradores de la Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. 
 
La instal∙lació disposarà d’un edifici de control: 
 
Edifici de Control 
 
L’edifici  de  control,  serà  d’obra  de mamposteria,  planta  rectangular  de  19  x  5,60 metres  i 
disposarà de dos àrees clarament diferenciades: 
 

1. La sala de control (laboratori) i la zona de serveis (lavabo). 
2. La sala de bufadors, bomba d’hipoclorit sòdic i magatzem/taller. 

 
Ambdues zones de l’edifici són totalment independents i s’hi accedeix per portes diferents. 
 
Els  acabats  són  per  una  banda  industrials  en  la  zona  de  bufadors  i  magatzem,  és  a  dir, 
arrebossat  esquerdejat  interior,  i més  propis  d'edificis,  però  soferts,  en  la  zona  de  control, 
enguixat  i  pintat.  El  lavabo  s’acabarà  amb  alicatat  com  és  habitual  en  aquest  tipus 
d’instal∙lació.  L’exterior  de  l’edifici  s’acabarà  amb  un  arrebossat mestrejat  amb morter  de 
ciment i acabat remolinat i pintat. 
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Els desguassos i drenatges de l’edifici es reuniran en una arqueta de desguàs de la qual sortirà 
una canonada de PEAD DN 110 mm que conduirà les aigües brutes fins a capçalera de la planta 
(pretractament). 
 
 
Sala de bufadors  
La sala de bufadors queda totalment separada i aïllada de la sala de control gràcies a una paret 
de 25 cm, amb cambra d’aire  i envà  interior. L’accés a aquesta zona de  l’edifici únicament es 
podrà fer des de l’exterior. 
 
Dins d’aquesta sala hi haurà el bufador, la bomba dossificadora de NaOCl i el dipòsit.de NaOCl. 
Les màquines  i  equips  es  disposaran  sobre  bancades  de  formigó  de  10  cm mínim  d'alçada 
sobre solera de formigó amb ancoratges i perfils L (segons detall plànol). 
 
El  paviment  és  una  solera  de  formigó  armat.  Tant  la  solera  com  les  bancades  dels  equips 
porten un tractament amb pintura antilliscant. 
 
La ventilació es farà a través d’una obertura de 0,50x0,70 m protegida amb una reixa metàl∙lica 
amb mall antiocells. 
 
 
2.9.4 URBANITZACIÓ 
 
Pavimentació 
 
S’ha disposat d’un vial de 4 metres d’amplada que permet arribar a tots els edificis i elements 
de la planta depuradora. Aquest vial s’ha projectat amb la següent tipologia de ferm: 
 

- Geotextil de 300 grams/m2 
- Sorra de diàmetre màxim 5 mm 
- Adoquí de formigó 

 
Annex a  l’edifici del grup electrogen es practicarà una superfície d'estacionament en bateria 
per 3 vehicles. 
 
El  tancament  està  constituït  per  una  tanca metàl∙lica  de  2,7 m  d’alçada  format  per malla 
galvanitzada de simple torsió amb pals de suport cada 5 m. 
 
S’ha previst una porta metàl∙lica d’una fulla batents de 6,70 m d’amplada que permetrà l’accés 
a la planta depuradora. 
 
Jardineria 
 
A la zona de parcel∙la interior respecte al vial, no ocupada per la planta i lliure de tancs, canals, 
galeries, vials, voreres o passeigs peatonals, es disposarà gespa de vegetació autóctona. 
 
Drenatge Superficial 
 
Es garantirà la perfecta evacuació d'aigües superficials de pluja i lixiviats. Amb aquest objectiu 
es prendran les disposicions següents: 
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- Es perfilaran els  terrenys de  reblert  i superfícies  lliures un cop  finalitzades  les obres de 
fàbrica, abans de disposar  la jardineria  i urbanització, de forma que restin perfectament 
formades en el terreny les línies de vessant  

- que es conduiran als embornals. Descomptats punts excepcionals, aquestes línies estaran 
allunyades si més no 2 m del límit de tancs, canals i demés obres de fàbrica. 

- El  pendent  d'aquestes  línies  estarà  entre  l'1%  i  el  2%  en  una  amplada  d'1 m  en  les 
superfícies adjacents a les obres de fàbrica. 

- Els  tubs de drenatge es dimensionaran per un  calat  fins el 75 % de  la  secció plena. El 
diàmetre mínim serà de 300 mm. 

- Els punts d'abocament dels cabals d'escorrentia o drenatge seran el collector de sortida, 
sempre per sobre de la màxima làmina d'aigua prevista en el mateix. 

 
Terraplens i murs 
Els  terraplens  es  dotaran  de  coberta  vegetal  i  drenatges  necessaris  per  assegurar  tan 
l'estabilitat dels talussos, com l'adequada armonia amb l'entorn de la planta. L'inici dels murs o 
terraplens se separarà dels tancs o  instal∙lacions una distància superior a 4 m, descomptat el 
cas de canals, que podran ésser adjacents als murs de fàbrica. 
 
Acabats 
 
En  els paraments  exteriors de  formigó  vist dels  tancs,  s'evitarà  la uniformitat mitjançant  la 
disposició de ribets, clivelles o depressions verticals, amb una amplada compresa entre 2  i 5 
cm, i una fondària compresa entre 1 i 2 cm. La separació entre aquests elements no serà major 
de 6 m ni inferior a 1,5 m. Es tractarà de situar en ells, si fos possible, la major part dels forats 
que normalment es practiquen durant la construcció per la subjecció d'armadures i encofrats, 
que  en  qualsevol  cas  seran  segellats  i  acabats  acuradament,  garantitzant  la  seva 
impermeabilitat. 
 
Es mataran  les arestes verticals  i horitzontals a 45º, menjant 2 cm de cada pla que conforma 
dites arestes. 
 
Es  tindrà cura dels acords de canals mitjançant encofrats curvats  i poligonals amb angles no 
inferiors a 300 graus sexagesimals. 
 
Accés als recintes 
 
Les escales d'accés a passarel∙les fixes sobre tancs es construiran d’obra i les baranes seran si 
més no de 90 cm d'alçada. 
 

 ALTRES PRESCRIPCIONS 

Per a les obres especificades en aquest Plec, seran vàlides les condicions més favorables per a la 
bona execució i conservació de les obres a judici del Director d’Obra. 

 

Materials 

Generalitats 

Si  en  cap document d'aquest Projecte  s'ha  assenyalat de  forma  expressa  la procedència dels 
materials, aquests podran ésser obtinguts pel Contractista de  la  font de  subministrament que 
cregui més oportuna, notificant‐ho sempre al Director d'Obra, amb suficient antelació i aportant, 
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quan  així  es  sol∙liciti,  les  mostres  o  dades  necessàries  per  a  comprovar  la  idoneïtat  dels 
esmentats materials. 

Pels materials d’origen  industrial, el Contractista proposarà, al menys tres ofertes, els materials 
de  les  quals  compliran  tot  allò  que  s’especifica  en  aquest  Plec,  i  en  cas  d’indefinicions, 
aclariments  i  dubtes  serà  el  Director  d’Obra  qui  els  fixarà  sense  que  això  pugui  comportar 
increments econòmics. 

Sempre que  així ho  sol∙liciti, el Contractista haurà de presentar al Director d’Obra  les ofertes 
econòmiques de les diferents ofertes de materials. 

L'aprovació  prèvia  dels  materials  no  suposa  per  l'Administració  l'obligació  d'acceptar  les 
successives partides que puguin emprar‐se en obra si hagués existit error als assaigs previs, o si 
es comprovés posteriorment que el material subministrat no respon a les característiques de la 
mostra, bé perquè  aquesta no  fos  representativa, o perquè  s'hagués produït un  canvi de  les 
característiques. 

 

Materials no especificats en el present Plec 

Els materials que s'hagin d'emprar a l’obra sense que s'hagi especificat en aquest Plec, no podran 
emprar‐se  sense  haver  estat  reconeguts  pel  Director  d’Obra,  qui  podrà  rebutjar‐los  si  no 
reuneixen,  al  seu  judici,  les  condicions  exigibles per  aconseguir  convenientment  l'objecte que 
motivarà la seva utilització. 

Com  a  normes  de  caràcter  subsidiari,  a  part  de  les  esmentades  en  el  present  Plec,  es 
consideraran els Plecs Oficials en vigència en el M.O.P.T.M.A i Normes UNE. 

En  cas  d'una  aparent  discrepància  amb  els  Plecs  o  normes  esmentades,  el  Director  d'Obra 
estimarà  lliurement  les condicions exigibles al material,  la definició del qual  s'hagi omès en el 
present Plec, escollint entre les referides especificacions aquella que resulti més favorable per la 
correcta execució i millor conservació de la unitat d'obra en la qual s'hagi d'emprar. 

 

Recepció 

No podrà emprar‐se cap material que no hagi estat prèviament reconegut, sotmès als assaigs  i 
proves descrites i aprovat pel Director de les Obres. 

El  Director  de  les  Obres  podrà  ordenar  la  retirada  de  l'obra  d'aquells  materials  que  no 
acompleixin les prescripcions fixades. 

 

2.11 INCOMPLIMENT D’AQUEST PLEC 

 

Quan  el Director  de  les Obres  observi  l'incompliment  parcial  de  les  condicions  d'aquest  Plec 
ordenarà  l'enderrocament  de  les  obres  defectuoses  i  la  seva  reconstrucció  a  càrrec  del 
Contractista,  trametent  a  l'efecte  les  oportunes  ordres  per  escrit.  L'incompliment  d'aquestes 
ordres podrà ocasionar a la proposta de rescissió de contracte amb pèrdua de la fiança. 
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2.12 TAXA I DESPESES DE DIRECCIÓ I VIGILÀNCIA 

 

El Contractista haurà d'abonar les taxes i honoraris o pressupostos per vigilància i inspecció que 
legalment es trobin establerts o s'estableixin en el contracte, sense que per aquest motiu pugui 
reclamar quantitat addicional alguna. 

 

2.13 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 

 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà un Tècnic Superior el 
qual actuarà com a representat seu davant l’Administració a tots els efectes que es requereixin 
durant  l'execució  de  les  obres,  fent‐se  càrrec  al  mateix  temps  de  les  funcions  pròpies  del 
Contractista,  amb  autoritat  suficient  per  a  executar  les  ordres  que  rebi  de  l’Administració 
mitjançant la seva Direcció d'Obra referents a l'acompliment del Contracte. 

 

2.14 ORDRES AL CONTRACTISTA I DIARI D'OBRES 

 

Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament, amb la qual cosa es 
veurà obligat a signar el "he rebut" en el duplicat de l'ordre. 

A partir de la data d'autorització per a iniciar les obres, s'obrirà un llibre amb els fulls numerats i 
segellats per l’Administració on es farà constar cada dia de treball les incidències ocorregudes a 
l'obra,  fent  referència  expressa  a  les  consultes  o  aclariments  sol∙licitats  per  la  contracta  i  les 
ordres  donades  a  aquesta.  Aquest  llibre  haurà  de  restar  sempre  a  les  oficines  de  l'obra  i  a 
disposició de l’Administració. 

 

2.15 OBRES I MATERIALS D'ABONAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 

 

En  cas de  rescissió del  contracte, qualsevulla que  fos  la  causa, només  seran d'abonament  les 
obres  incompletes que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense 
que es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en altra forma que l'establerta a 
l'esmentat Quadre. 

Qualsevol  altra  operació  relacionada,  material  emprat,  o  unitats  que  no  estiguin  totalment 
acabades, no seran objecte de pagament, llevat l’aplec i obres especials d'infrastructura. 

 

2.16 OBRES QUE NO SÓN D'ABONAMENT 

 

Els treballs executats per la Contracta, modificant el que es prescriu als documents contractuals 
del Projecte o les ordres rebudes pel Director d’Obra, de la mateixa manera que aquelles obres 
no previstes i executades sense autorització expressa del Director, hauran d'ésser enderrocades 
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a càrrec del Contractista  si d'aquesta manera ho exigeix el Director d'Obra  i en  cap cas  seran 
abonables. 

El Contractista  serà,  a més  a més,  responsable dels danys  i perjudicis que per  aquesta  causa 
puguin derivar‐se per l’Administració. 

 

2.17 RESERVA PER A INSTAL∙LACIONS ESPECIALS 

 

L’Administració es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements que 
per  la  seva  naturalesa  especial  no  siguin  d'ús  normal  en  les  obres  o  estiguin  subjectes  a  la 
situació dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest article, contractar 
separadament, el subministrament i la col∙locació de tots o part dels esmentats materials, sense 
que el Contractista tingui dret a reclamació alguna. 

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal∙lació i realització 
de proves per part de la casa subministradora o instal∙ladora, si bé li pagaran totes les despeses 
que això origini, calculades amb preus contradictoris segons allò assenyalat en el contracte. 

 

2.18 CERTIFICACIONS 

Les obres executades  s'abonaran al  contractista mitjançant  certificacions, mensuals o no, que 
incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període al que fa referència 
cada certificació, d'acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol del Plec i entenent‐
se compreses les valoracions descrites per a cada unitat en els articles d'aquest Plec. 

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això 
impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 

 

2.19 CONDICIONS GENERALS D'AMIDAMENT I ABONAMENT 

En tot el que no contrari amb  l'exposat en aquest Plec  i en els documents contractuals, serà 
d'aplicació, a efectes d'amidament  i abonament de  les obres,  les disposicions contingudes en 
el vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 

 
2.20 ASPECTES GEOTÈCNICS I ESTRUCTURALS 
 
L'annex Núm. 3 de  la Memòria  inclou un  informe geològic, descriptiu de  les característiques 
dels terrenys i altres dades d'interès. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a  realitzar pel  seu compte  les anàlisis,  inspeccions  i estudis que 
consideri  convenients,  per  tal  de  garantir  el  projecte  de  construcció,  ben  entès  que  les 
despeses que es derivin per  sobrecost de  les obres de  fonaments o moviments de  terra no 
previstos en el projecte de construcció, seran per compte exclusiu de l'adjudicatari. 
 
També es justificarà, en el corresponent annex de la Memòria, la filosofia que es proposa per a 
cada tipus de tanc, sense que sigui necessari explicitar el càlcul de l'estructura, determinant les 
armadures per quanties, d'acord amb l'experiència o a partir de tanteigs previs. Caldrà, això sí, 
exposar  i  justificar  les hipòtesis de càrrega que s'han considerat,  indicant  les accions de tipus 
sísmic, sobrecàrregues d'aigua, de terra, vent i neu, així com altre tipus d'accions considerades 
per les normes i instruccions, així com els coeficients de majoració de càrregues i de minoració 
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de resistències. En particular, es tindrà en compte, per l'aigua, els màxims nivells assolits per la 
làmina en els tancs i canals, en qualsevol hipòtesi de funcionament habitual o accidental. 
 
A més, es considerarà una sobrecàrrega puntual produïda per grua o camió de 40 Tm situada a 
3 m dels  tancs, així com una sobrecàrrega uniforme de 250 Kg/m en  les passarel∙les  i ponts 
escombradors.ç 
 
S'assegurarà, si més no, armadura a  fissuració  III, en paraments  interiors de murs de  tancs  i 
canals, i fisuració II, en exteriors, tenint cura del repartiment de tensions a cantonades i angles. 
 
Qualsevol obra de tanc, canal o edifici s'executarà després de sanejar, preparar i compactar el 
sòl, estenent un cop acabades aquestes operacions, una capa de 10 cm de sorra gruixuda  i 5 
cm addicionals de formigó pobre. Es tindrà cura d'evitar la contaminació per terres de les vores 
laterals de les soleres, fonaments i inici de murs, mitjançant l'encofrat, sobreexcavació i reblert 
amb material granular adequat d'una amplada no inferior a 20 cm per cada banda. 
 
 
Barcelona, juliol de 2011 
 
     
L’autor del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Argilaga Claramunt 
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1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              

G22D3011     m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

EB 42 42,00

EDAR 1896 1.896,00

1.938,00

G2211101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

EDAR 198 198,00

Desbast 1 5,50 0,90 3,470,70

Desarenat 1 9,00 0,90 5,670,70

Biològic 1 10,90 8,80 345,313,60

Decantador 1 14,00 4,40 240,243,90

792,69

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

EDAR 198 198,00

198,00

G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

EDAR 198 198,00

198,00

X2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

EB 42 42,00

EDAR 1896 1.896,00

1.938,00

G2243011     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

EB 42 42,00

EDAR 1896 1.896,00

1.938,00

G2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Lateral barranc 1 60,00 5,00 300,00

300,00

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.

Desbast 1 5,50 0,90 3,470,70

Desarenat 1 9,00 0,90 5,670,70

Biològic 1 10,90 8,80 345,313,60

Decantador 1 14,00 4,40 240,243,90

594,69



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 CAMÍ D'ACCÉS                                                    

G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Camí accès 1 135,00 2,20 297,00

297,00

G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Camí accès 1 135,00 2,20 59,400,20

59,40

F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i
emulsió bituminosa ECR-2

Camí accès 1 135,00 2,20 297,00

297,00

G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i
betum asfàltic fluidificat FR-150

Camí accès 1 135,00 2,20 297,00

297,00



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 OBRA CIVIL EDAR I EB                                            

F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics

Pret a biològic 1 12,00 1,00 12,00

Biològic a decantador 1 6,00 1,00 6,00

Airejadors 1 22,00 1,00 22,00

Purga fangs 1 10,00 1,00 10,00

Tornada aigua capçalera 1 26,00 1,00 26,00

76,00

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

Pret a biològic 1 12,00 12,00

Biològic a decantador 1 6,00 0,60 3,60

Airejadors 1 22,00 0,60 13,20

Purga fangs 1 10,00 0,60 6,00

Tornada aigua capçalera 1 26,00 0,60 15,60

50,40

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.

Pret a biològic 1 12,00 0,60 7,20

Biològic a decantador 1 6,00 0,60 3,60

Airejadors 1 22,00 0,60 13,20

Purga fangs 1 10,00 0,60 6,00

Tornada aigua capçalera 1 26,00 0,60 15,60

45,60

F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

Airejadors 1 12,00 0,60 1,440,20

Purga fangs 1 12,00 0,60 1,440,20

Tornada aigua capçalera 1 8,00 0,60 0,960,20

3,84

F31B3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Creuaments vial 192 192,00

192,00

XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons tram existent. Tot inclós i completament acabat.

Desbast 2 6,40 0,40 5,12

Desarenat 2 9,90 0,40 7,92

Decantador 2 19,70 0,40 15,76

Biològic 2 18,40 0,40 14,72

Arquetes 6 5,00 0,40 12,00

55,52

G3J22810     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col�locats amb pala carregadora

Bec de sortida 5 5,00

5,00

G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Desbast 1 5,50 0,90 4,95

Desarenat 1 9,00 0,90 8,10

Decantador 1 10,90 8,80 95,92

Biològic 1 14,00 4,40 61,60

Arquetes 3 2,50 2,50 18,75

189,32
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1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Desbast 1 5,50 0,90 4,95

Desarenat 1 9,00 0,90 8,10

Decantador 1 10,90 8,80 95,92

Biològic 1 14,00 4,40 61,60

Arquetes 3 2,50 2,50 18,75

189,32

G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Desbast 2 6,40 0,40 5,12

Desarenat 2 9,90 0,40 7,92

Decantador 2 19,70 0,40 15,76

Biològic 2 18,40 0,40 14,72

Arquetes 6 5,00 0,40 12,00

55,52

G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a
l'armadura de lloses

Armat lloses 4260 4.260,00

4.260,00

G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-
cat amb cubilot

Desbast 1 5,50 0,90 1,490,30

Desarenat 1 9,00 0,90 2,430,30

Biològic 1 10,90 8,80 28,780,30

Decantador 1 14,00 4,40 18,480,30

Arquetes 3 2,50 2,50 5,630,30

56,81

G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur d'estrep de
h<=5 m

Desbast 2 6,40 12,801,00

Desarenat 2 9,90 19,801,00

Biològic 2 19,70 157,604,00

Decantador 2 18,40 158,244,30

Arquetes 6 5,00 75,002,50

423,44

G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a màxim 16 mm, per a
l'armadura d'estreps

Armat paraments 9525 9.525,00

Armat sitja fangs 2100 2.100,00

11.625,00

G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Desbast 2 6,40 0,30 3,841,00

Desarenat 2 9,90 0,30 5,941,00

Biològic 2 19,70 0,30 47,284,00

Decantador 2 18,40 0,30 47,474,30

Arquetes 6 5,00 0,30 22,502,50

Sitja fangs 28,8 28,80

155,83
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 IMPULSIÓ                                                        

SUBCAPITOL 04_1 MOVIMENT DE TERRES                                              

F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics

Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 1.090,321,10

1.090,32

XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

Ventoses 4 2,00 2,00 24,001,50

24,00

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 495,600,50

495,60

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 991,20

991,20

G22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.

Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 594,720,60

594,72

XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 594,720,60

594,72

F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Ventoses 4 2,00 2,00 16,00

16,00

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.

Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 594,720,60

Ventoses 4 2,00 2,00 24,001,50

Formigó carretera 1 12,00 0,60 4,320,60

623,04
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 04_2 OBRA CIVIL I TUB                                                

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Ventoses 4 2,00 2,00 16,00

16,00

G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Creuament carretera 1 12,00 0,60 4,320,60

4,32

GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, se-
gons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

Traçat impulsió 1 1.652,00 1.652,00

1.652,00

SUBCAPITOL 04_3 EQUIPAMENTS I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                          

XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas
de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor de 0,75 kW /400 V Y
3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer treballar en
sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la neteja de petites partícu-
les abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

EB 2 2,00

2,00

XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas de sólits 65 mm.
Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22 kW /400 V Y 3-fás.
50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer treballar en
sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la neteja de petites partícu-
les abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

EB 1 1,00

1,00

XB30682      u   Socol 65/DN 65 segons EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) i segons ANSI B16.1-89; tab.5. Material: GG 25



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

EB 3 3,00

3,00

XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20

EB 3 3,00

3,00

XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 170 MM. Com-
porta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundició ductil GGG 50, Brides segons ISO
7005-2 / DIN 2501 PN 16

EB 3 3,00

3,00

XB30685      u   Vàlvula de retenció DN 65 PN16 amb pintura EPOXY ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 segons estandar FLYGT M
4205.02

EB 3 3,00

3,00

XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1

1,00

XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per a 2 bomba
de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria de BACKUP
per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

1,00
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XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per a 2 bombes
de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria de BACKUP
per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

1,00

PA12300      PA  Caldereria d'acer galvanitzat de DN 65 i PN 10, colzes, reduccions, passamurs. Totalment col�locada se-
gons especificacions.

1,00

FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb morter

EB 3 3,00

3,00

XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil

1,00

XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part inferior del tub per
entrada d'aigua, col.locat amb brides a la paret lateral segons planols.

1,00

GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàl�lica per protecció i comandament automàtic de les bombes. Arrencada di-
recte a 400 V. Inclou conduccions i zocal per armari. Totalment col�locat.

1,00

PA12346      PA  Partida alçada a justificar pel subministrament elèctric, quadre amb elements de mesura i protecció inclou
l'estes de la línia fins el quadre de comandament. Totalment acabat

1,00
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CAPITOL 05 INSTAL�LACIONS                                                  

SUBCAPITOL 05_1 CALDERERIA                                                      

GF21AI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES: PASSAMURS EMBRIDATS, AMB ANELLA D'ESTANQUEÏTAT EN ACER INOX AISI-316
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
DN65

Airejació 3 3,00

3,00

GF21AI08     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
PANTALÓ DE SORTIDA DELS DIFUSORS I ELEMENTS AUXILIARS DELS BUFADORS
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

Airejació 1 1,00

1,00

GF21CAG2     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE
FANGS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
EN ACER GALVANITZAT
DN150 PN10
AMB CONNEXIÓ RÀPIDA PER A CUBA.

Equips deshidratació 1 1,00

1,00

GF21CC01     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER AL
CARBONI, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
ANCORATGES I BIGA-CARRIL PER AL POLIPAST.
ES PINTARÀ AMB PINTURA EPOXY DESPRÉS DE SOLDAR LA BIGA
ALS ANCORATGES.

Desarenador 1 1,00

1,00

GF21CI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SUPORT PER A SONDA D'OXÍGEN DISSOLT O REDOX
DE FÀCIL EXTRACCIÓ
EN ACER INOXIDABLE AISI-316
FIXACIÓ MURAL

Sonda d'oxigen i redox 2 2,00

2,00

GF21CI05     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DEL TUB GENERAL DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A GRAELLA DE
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

Airejació 3 3,00

3,00

GF21CI07     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DE PANTALÓ DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A TUB GENERAL
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

Airejació 1 1,00
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1,00

SUBCAPITOL 05_2 APARELLS ELECTROMECÀNICS                                        

GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de preu alt i mun-
tada en pericó de canalització soterrada

Purga fangs 1 1,00

Extracció sitja 1 1,00

2,00

GGB1ECR2     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE COMPENSACIÓ
D'ENERGIA REACTIVA
AMB BATERIA DE CONDENSADORS PER A CORRECCIÓ
AUTOMÀTIC

Quadres elèctrics 1 1,00

1,00

GGZDPRL1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ
DE SOBRETENSIONS PUNTUALS, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 1
NIVELL DE PROTECCIÓ 4KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 100 KA
TEMPS DE RESPOSTA <100NS
1CIRPROTEC CS4-40/400
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 2
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,5 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 40 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
3 CIRPROTEC DM1-230
PER A LÍNIES MONOFÀSIQUES CLASSE III
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,2 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 5 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
PER AL PLC + SONDA O2 + CABALÍMETRE.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A CAMP
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE.
3 CIRPROTEC DIN 24V-2G2
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE + SISTEMA DE COMUNICACIÓ.
1 CIRPROTEC DIN-RTC
PER A LÍNIA DE XARXA TELEFÒNICA CONVENCIONAL
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 200 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A L'ENTRADA DE LA LÍNIA TELEFÒNICA.

Quadres elèctrics 1 1,00

1,00
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GJPDTAE1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMÍS AUTONETEJANT
D'ESPIRA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
NUTECO
CANAL
AMPLE DE CANAL 300 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 3 MM
LONGITUD DEL TAMÍS 5.000 MM
ACER INOXIDABLE AISI-316

Pretractament 1 1,00

1,00

GJPCCAI1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE GRUIXUTS DE NETEJA
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 50 MM
AMB RASCLET DE NETEJA
AMB CISTELLÓ D'ESCORREGUT
ACER INOXIDABLE AISI-316

Pretractament 1 1,00

1,00

GJMBMCE1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURADOR DE CABAL
ELECTROMAGNÈTIC, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CABAL INSTANTANI : 0, 4-20 MA
CABAL TOTALITZAT: 1 POLS/M3
E+H
DN65
LONGITUD = 140MM
IP-68
ELECTRÒNICA SEPARADA UBICADA A CAMP I AMB DISPLAY
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A CABAL TRACTAT

Pretractament 1 1,00

1,00

GJMDSOD1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA D'OXIGEN DISSOLT,
DE LES SEGÜENTS CARECTERÍSTIQUES:
E+H AMB ASPERSOR DE NETEJA
SORTIDES O2 : 0; 4-20 MA
Tª : 0; 4-20 MA
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A TANC D'AERACIÓ LÍNIA 1 BUFADORS BER.01.A/B/C.

Reactor 3 3,00

3,00

GJMDSOR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA REDOX.

Reactor 1 1,00

1,00
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GJMDSSH1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SENSOR DE SULFHÍDRIC DE
LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Gas mesurat: H2S
Alimentació: 24 Vcc
Senyal: 0; 4-20 mA
Rang: 0-100 ppm
MONICON T100-H2S
Pos Servei Objecte controlat
A Pretractament LZE.01.A.
B Biològic LZE.01.B

Reactor 1 1,00

1,00

GJPACET1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA D'ESTANQUEITAT A
TRES COSTATS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
ACCIONAMENT MANUAL DIRECTE
ESTANQUITAT GOMA METALL
ACER INOXIDABLE AISI-316
NEOPRÈ

Pretractament 4 4,00

Reactor 2 2,00

Decantador 2 2,00

Arqueta sortida 2 2,00

10,00

GJTBBER1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUFADOR D'ÈMBOLS ROTATIUS,
DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Q = 950 M3/H
AH = 4,70 M.C.A.
POT = 20 KW
AMB CABINA INSONORITZADORA
DN50
PEDRO GIL
PG-30 60.30

Edifici bufadors 1 1,00

1,00

GJTDDME1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DIFUSOR DE MEMBRANA
ELASTOMÈRICA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DE MICROBOMBOLLA
MEMBRANA DE EPDM
ROEDIGER ROEFLEX-310

Canal 1 100 100,00

Canal 2 72 72,00

Canal 3 56 56,00

228,00

GK3DRP01     u   DIPÒSIT PALETITZABLE PER A REACTIUS
Resistent químicament al clorur fèrric
Capacitat = 600 l
Amb estructura de protecció

Edifici deshidratació 1 1,00

1,00
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GLJ3POM1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE POLIPAST D'ACCIONAMENT
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMB CARRO
ACCIONAMENT PER CADENA
1.000 KP

Edifici deshidratació 1 1,00

1,00

GN12VCV4     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA
D'ACCIONAMENT PER VOLANT, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
DN150 PN10
BELGICAST

Línia d'aigua 6 6,00

Línia de fangs 3 3,00

9,00

GNHBDM01     u   BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA.
Q = 2 l/h
Ah = 5 bar
Pot = 0,09 kW
DOSIM FCO 05.07

Dosificació polielectrolit 1 1,00

1,00

GP2ZSCR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA DE COMUNICACIÓ
REMOTA
CONNEXIÓ AMB CENTRAL
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PERIÒDIC
ENVIAMENT D'ALARMES DE SITUACIÓ DE LA PLANTA

Comunicació amb EB 1 1,00

1,00

GQB2CRU1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
V = 1000 L
POLIÉSTER REFORÇAT CON FIBRA DE VIDRE
ROS-ROCA

Pretractament 2 2,00

2,00

GQIFSCA1     u   SUBMINISTRAMENT I INATAL.LACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL
AUTOMÀTIC
PLC
SOFT-WARE

Sistema EDAR 1 1,00

1,00

XPAD0035     u   Partida alçada a justificar per centrífuga deshidratació

Edifici deshidratació 1 1,00

1,00
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CAPITOL 06 EDIFICACIÓ                                                      

E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a
revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Perimetral 2 24,60 169,743,45

Interior 3 5,60 57,963,45

227,70

E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color ver-
mell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Interior 1 19,00 5,60 106,40

106,40

EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permea-
bilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

Oficines i altres 5 5,00

5,00

EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fi-
xa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior

Exterior i interiors 4 4,00

4,00

EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

Oficines i altres 5 1,90 1,40 13,30

13,30

E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Interior 1 19,00 5,60 106,40

106,40

EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i
<=50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals

Lavabos 1 1,00

1,00

EJ13B31P     u   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat so-
bre un peu

Lavabos 1 1,00

1,00

EJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col.locat amb suports murals

Diposits aigua potable 2 2,00

2,00

XPAE0002     u   Partida alçada a justificar per instal�lacions edificació

1,00

XPAE0003     u   Partida alçada a justificar per acabats edificació

1,00

XPAE0004     u   Partida alçada a justificar per construcció de la coberta

1,00
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CAPITOL 07 XARXES                                                          

SUBCAPITOL 07_1 COL�LECTOR I BEC DE SORTIDA                                     

F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Col�lector 1 75,00 0,86 129,002,00

129,00

X22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.

Col�lector 1 75,00 0,72 10,800,20

10,80

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

Col�lector 1 75,00 0,72 54,00

54,00

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Col�lector 1 75,00 0,86 116,101,80

116,10

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

Col�lector sortida 1 75,00 0,86 116,101,80

116,10

GF1DN315     m   Col�lector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, interior llis, de tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², segons ISO 9969, inclòs p.p. de maniguet de
connexió de politilé i junta d'estanquitat d'EPDM, col�locat al fons de la rasa

Col�lector sortida 1 75,00 75,00

75,00

XBEC0001     u   Bec de sortida de formigó per a col�lector de diàmetres 315mm totalment acabat.

Bec de sortida 1 1,00

1,00

F3J22610     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col�locats amb pala carregadora

Protecció bec 8 8,00

8,00
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SUBCAPITOL 07_2 POUS DE REGISTRE                                                

F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Pous de registre 5 1,95 1,95 38,032,00

38,03

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

Pous de registre 5 1,80 1,80 16,20

16,20

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Pous de registre 5 3,38 16,90

16,90

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

Pous de registre 5 1,95 1,95 38,032,00

38,03

FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m

Pous de registre 5 5,00

5,00

FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 60 cm

Pous de registre 5 5,00

5,00

FDB374C0     u   Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

Pous de registre 5 5,00

5,00

FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Pous de registre 5 1,00 5,00

5,00

FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col�locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

pous de registre 5 1,50 7,50

7,50

FDDZ51D9     u   Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col�locat amb mor-
ter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

pous de registre 5 5,00 25,00

25,00

FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb morter

Pous de registre 5 5,00

5,00
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SUBCAPITOL 07_3 ENLLUMENAT INTERIOR                                             

G2221P21     m3  Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

traçat dins EDAR 1 60,00 0,20 4,800,40

4,80

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

traçat dins EDAR 1 60,00 0,20 3,600,30

3,60

F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

traçat dins EDAR 1 60,00 0,20 1,200,10

1,20

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.

traçat dins EDAR 1 60,00 0,20 1,200,10

1,20

GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N, col�locat al fons de la
rasa. Totalment acabat.

traçat dins EDAR 1 60,00 60,00

60,00

GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat en tub. Tot
inclòs, acabat i provat.

traçat dins EDAR 1 60,00 60,00

60,00

GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra.

traçat dins EDAR 1 60,00 60,00

60,00

GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 1500 mm de llargària i
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

Llumenàries 4 4,00

4,00

GHNSM125     u   Subministrament i col�locació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa Carandini o similar, de
250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini anodizada, semiesfera inferior de policarbonat
prismàtic, porta globus de fundició injectada d'alumini de color gris clar i reflector interior simètric de xa-
pa d'alumini. Tot inclòs, acabat i en funcionament.

Llumenàries 3 3,00

3,00

GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta, col.locada sobre dau de
formigó.Tot inclòs i acabat.

Llumenàries 3 3,00

3,00

GH1A2S01     u   Armiri per enllumenat públic d'acer inoxidable, amb escomesa tipus T2, amb 2 sortides amb diferencials
instantanis, de doble nivell, encesa mitjançant rellotge astronòmic Astro Nova. Totalment instal�lat i en
funcionament.

Armari 1 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 07_4 ELECTRICITAT BT                                                 

GGF24F42     u   Subministrament i col�locació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç en punta, muntat amb
dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior existent. Tot inclòs, completament acabat.

pals cablejat 1 35,00 35,00

35,00

FG610000     PA  Drets d'embrancament elèctrics i legalització de la instal�lació.

Compañia elèctrica 1 1,000

1,00

GARBT001     u   Subministrament i instal�lació d'armari prefabricat amb porta galvanitzada, amb bassament, tancament i
caixa de seccionament i CGP-9-400 A, segons normes de la companyia distribuidora. Tot inclòs i acabat.

Armari elèctric 1 1,00

1,00

GCOBT001     m   Conducció per a BT, inclosa l'excavació, col�locació llit i recobriment de sorra, peces de protecció, cinta
de senyalització, replè compactat de rases i transport de terres sobrants. Tot inclòs, completament acabat.

Traçat fins EDAR 1 750,00 0,20 60,000,40

60,00

FGG13240     m   Subministrament i col�locació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, tetrapolar de secció
3 x 240 mm2 + 150 mm2, col�locat en tub.

Traçat fins EDAR 1 750,000 0,200 60,0000,400

60,00

GG2PE160     m   Subministrament i col�locació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble paret, segons norma EN
50086-2-4 N, col�locat al fons de la rasa. Tot inclòs, completament acabat.

Traçat fins EDAR 1 750,000 0,200 60,0000,400

60,00
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CAPITOL 08 URBANITZACIÓ I JARDINERIA                                       

SUBCAPITOL 08_1 PAVIMENTACIÓ I VIALS                                            

F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Vials i paviment HM 962,53 962,53

962,53

F9J13Q40     m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

Vials interiors 219,68 219,68

Fora porta d'accés 15,1 15,10

234,78

F9J12X50     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Vials interiors 219,68 219,68

Fora porta d'accés 15,1 15,10

234,78

F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Vials interiors 219,68 2,40 31,630,06

Fora porta d'accés 15,1 2,40 2,170,06

33,80

F9H12114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i be-
tum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Vials interiors 219,68 2,40 21,090,04

Fora porta d'accés 15,1 2,40 1,450,04

22,54

G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

Espai processos 731,75 146,350,20

146,35

G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Límits vialitat 1 50,00 0,30 3,000,20

3,00

XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, col�locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

Límits vialitat 1 50,00 50,00

50,00

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Accessos edificació 95 95,00

95,00

G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb mor-
ter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

Accessos edificació 95 95,00

95,00

GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de tràn-
sit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.

STOP sortida 1 1,00
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1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1,00

GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat. Tot inclòs i aca-
bat.

STOP sortida 1 1,00

1,00

GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.

Aparcament i STOP 1 60,00 60,00

60,00

SUBCAPITOL 08_2 JARDINERIA I TANCA PERIMETRAL                                   

FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i
equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 25 %

Parterres 85 85,00

Talús terraplenat 1 60,00 5,00 300,00

385,00

GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs
el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Parterres 85 85,00

Talús terraplenat 1 60,00 5,00 300,00

385,00

GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5
mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

parterre reactor 20 20,00

parterre oficines 10 10,00

parterre airejadors 20 20,00

parterre espessidors 20 20,00

70,00

GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió es-
cocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'ar-
relament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

parterre reactor 20 20,00

parterre oficines 10 10,00

parterre airejadors 20 20,00

parterre espessidors 20 20,00

70,00

F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de tub galvanitzat i pintat de diàmetre 48
mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

Tancament perimetral 1 157,00 157,00

157,00

F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de torsió senzi-
lla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom

1,00



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS
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FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb pa de terra protegit
amb malla metàl.lica i guix

Arbrat perimetral 26 26,00

26,00

FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent infe-
rior al 25 %

Arbrat perimetral 26 14,00 364,00

364,00

FRF1114A     u   Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per escossell

Arbrat perimetral 26 14,00 364,00

Parterres 4 14,00 56,00

420,00
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CAPITOL 09 ACABATS I IMPREVISTOS                                           

ACABIMPR         Partida alçada a justificar acabats i mprevistos

1,00
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1. AMIDAMENTS

 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               

PAEBSS       u   Partida alçada a justificar per a seguretat i salut.

1,00
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PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

2.1. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                              

G22D3011     m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica so-
bre camió

0,47

ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

G2211101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

3,63

TRES  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics 5,12

CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessi-
tat d'humectació

2,67

DOS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

X2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,23

UN  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

G2243011     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,44

DOS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

G2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,72

UN  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.

3,58

TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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2.1. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 02  CAMÍ D'ACCÉS                                                    

G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb mit-
jans mecànics

4,98

QUATRE  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM

29,30

VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de
materials granítics i emulsió bituminosa ECR-2

4,30

QUATRE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de
materials granítics i betum asfàltic fluidificat FR-150

2,62

DOS  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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2.1. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 03  OBRA CIVIL EDAR I EB                                            

F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics 5,88

CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

4,22

QUATRE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.

3,58

TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

82,77

VUITANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

F31B3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous

1,34

UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior, mun-
tants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons tram
existent. Tot inclós i completament acabat.

38,03

TRENTA-VUIT  EUROS amb TRES CÈNTIMS

G3J22810     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col�locats amb pala car-
regadora

62,23

SEIXANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM

29,30

VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

11,26

ONZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m,
amb tauler de fusta de pi

28,91

VINT-I-VUIT  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a
màxim 16 mm per a l'armadura de lloses

1,30

UN  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

98,81

NORANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares,
per a mur d'estrep de h<=5 m

30,41

TRENTA  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a
màxim 16 mm, per a l'armadura d'estreps

1,29

UN  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

98,81

NORANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  IMPULSIÓ                                                        

SUBCAPITOL 04_1  MOVIMENT DE TERRES                                              

F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics 5,88

CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

20,28

VINT  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics 5,12

CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

4,22

QUATRE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

G22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària. 17,69

DISSET  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

12,20

DOTZE  EUROS amb VINT CÈNTIMS

F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 31,61

TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.

3,58

TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 04_2  OBRA CIVIL I TUB                                                

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

11,26

ONZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

89,90

VUITANTA-NOU  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

53,16

CINQUANTA-TRES  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04_3  EQUIPAMENTS I  SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                          

XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre im-
pulsor = 138 mm. Pas de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor de
0,75 kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor.
Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per
poguer treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes
mecàniques per la neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bomba
esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS
5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

5.735,88

CINC MIL SET-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas
de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22
kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protec-
ció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per
poguer treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes
mecàniques per la neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bomba
esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS
5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

28.127,08

VINT-I-VUIT MIL CENT VINT-I-SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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XB30682      u   Socol 65/DN 65 segons EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) i segons ANSI B16.1-89; tab.5. Mate-
rial: GG 25

358,47

TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20

170,01

CENT SETANTA  EUROS amb UN CÈNTIMS

XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202
/ L= 170 MM. Comporta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundi-
ció ductil GGG 50, Brides segons ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16

180,56

CENT VUITANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

XB30685      u   Vàlvula de retenció DN 65 PN16 amb pintura EPOXY ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 se-
gons estandar FLYGT M 4205.02

287,94

DOS-CENTS VUITANTA-SET  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1 174,26

CENT SETANTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electro-
nica per a 2 bomba de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal
regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alar-
mes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bom-
bes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció
bateria de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

3.763,98

TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
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XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electro-
nica per a 2 bombes de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal
regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alar-
mes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bom-
bes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció
bateria de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

2.264,65

DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

PA12300      PA  Caldereria d'acer galvanitzat de DN 65 i PN 10, colzes, reduccions, passamurs. Total-
ment col�locada segons especificacions.

450,00

QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb
morter

129,78

CENT VINT-I-NOU  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil 460,11

QUATRE-CENTS SEIXANTA  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part
inferior del tub per entrada d'aigua, col.locat amb brides a la paret lateral segons pla-
nols.

139,74

CENT TRENTA-NOU  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàl�lica per protecció i comandament automàtic de les
bombes. Arrencada directe a 400 V. Inclou conduccions i zocal per armari. Totalment
col�locat.

1.426,47

MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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PA12346      PA  Partida alçada a justificar pel subministrament elèctric, quadre amb elements de mesu-
ra i protecció inclou l'estes de la línia fins el quadre de comandament. Totalment aca-
bat

3.000,00

TRES MIL  EUROS
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CAPITOL 05  INSTAL�LACIONS                                                  

SUBCAPITOL 05_1  CALDERERIA                                                      

GF21AI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER INOXIDABLE, DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PASSAMURS EMBRIDATS, AMB ANELLA D'ES-
TANQUEÏTAT EN ACER INOX AISI-316 BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
DN65

577,26

CINC-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

GF21AI08     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
PANTALÓ DE SORTIDA DELS DIFUSORS I ELEMENTS AUXILIARS DELS BUFA-
DORS
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

6.435,00

SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS

GF21CAG2     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE
FANGS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
EN ACER GALVANITZAT
DN150 PN10
AMB CONNEXIÓ RÀPIDA PER A CUBA.

890,00

VUIT-CENTS NORANTA  EUROS

GF21CC01     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER AL
CARBONI, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
ANCORATGES I BIGA-CARRIL PER AL POLIPAST.
ES PINTARÀ AMB PINTURA EPOXY DESPRÉS DE SOLDAR LA BIGA
ALS ANCORATGES.

1.820,00

MIL VUIT-CENTS VINT  EUROS

GF21CI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SUPORT PER A SONDA D'OXÍGEN DISSOLT O REDOX
DE FÀCIL EXTRACCIÓ
EN ACER INOXIDABLE AISI-316
FIXACIÓ MURAL

689,00

SIS-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS

GF21CI05     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DEL TUB GENERAL DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A GRAELLA DE
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

485,00

QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS

GF21CI07     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DE PANTALÓ DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A TUB GENERAL
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

7.480,00

SET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA  EUROS
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SUBCAPITOL 05_2  APARELLS ELECTROMECÀNICS                                        

GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1
bar, de preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

517,70

CINC-CENTS DISSET  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

GGB1ECR2     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE COMPENSACIÓ
D'ENERGIA REACTIVA
AMB BATERIA DE CONDENSADORS PER A CORRECCIÓ
AUTOMÀTIC

2.950,00

DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS

GGZDPRL1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ
DE SOBRETENSIONS PUNTUALS, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 1
NIVELL DE PROTECCIÓ 4KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 100 KA
TEMPS DE RESPOSTA <100NS
1CIRPROTEC CS4-40/400
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 2
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,5 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 40 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
3 CIRPROTEC DM1-230
PER A LÍNIES MONOFÀSIQUES CLASSE III
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,2 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 5 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
PER AL PLC + SONDA O2 + CABALÍMETRE.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A CAMP
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE.
3 CIRPROTEC DIN 24V-2G2
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE + SISTEMA DE COMUNICACIÓ.
1 CIRPROTEC DIN-RTC
PER A LÍNIA DE XARXA TELEFÒNICA CONVENCIONAL
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 200 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A L'ENTRADA DE LA LÍNIA TELEFÒNICA.

5.205,00

CINC MIL DOS-CENTS CINC  EUROS
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GJPDTAE1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMÍS AUTONETEJANT
D'ESPIRA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
NUTECO
CANAL
AMPLE DE CANAL 300 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 3 MM
LONGITUD DEL TAMÍS 5.000 MM
ACER INOXIDABLE AISI-316

20.365,72

VINT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS

GJPCCAI1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE GRUIXUTS DE NETEJA
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 50 MM
AMB RASCLET DE NETEJA
AMB CISTELLÓ D'ESCORREGUT
ACER INOXIDABLE AISI-316

798,49

SET-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

GJMBMCE1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURADOR DE CABAL
ELECTROMAGNÈTIC, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CABAL INSTANTANI : 0, 4-20 MA
CABAL TOTALITZAT: 1 POLS/M3
E+H
DN65
LONGITUD = 140MM
IP-68
ELECTRÒNICA SEPARADA UBICADA A CAMP I AMB DISPLAY
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A CABAL TRACTAT

2.856,00

DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS

GJMDSOD1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA D'OXIGEN DISSOLT,
DE LES SEGÜENTS CARECTERÍSTIQUES:
E+H AMB ASPERSOR DE NETEJA
SORTIDES O2 : 0; 4-20 MA
Tª : 0; 4-20 MA
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A TANC D'AERACIÓ LÍNIA 1 BUFADORS BER.01.A/B/C.

2.764,00

DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS

GJMDSOR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA REDOX. 2.741,25

DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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GJMDSSH1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SENSOR DE SULFHÍDRIC DE
LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Gas mesurat: H2S
Alimentació: 24 Vcc
Senyal: 0; 4-20 mA
Rang: 0-100 ppm
MONICON T100-H2S
Pos Servei Objecte controlat
A Pretractament LZE.01.A.
B Biològic LZE.01.B

1.436,56

MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

GJPACET1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA D'ESTANQUEITAT A
TRES COSTATS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
ACCIONAMENT MANUAL DIRECTE
ESTANQUITAT GOMA METALL
ACER INOXIDABLE AISI-316
NEOPRÈ

765,85

SET-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

GJTBBER1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUFADOR D'ÈMBOLS ROTATIUS,
DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Q = 950 M3/H
AH = 4,70 M.C.A.
POT = 20 KW
AMB CABINA INSONORITZADORA
DN50
PEDRO GIL
PG-30 60.30

7.269,21

SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

GJTDDME1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DIFUSOR DE MEMBRANA
ELASTOMÈRICA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DE MICROBOMBOLLA
MEMBRANA DE EPDM
ROEDIGER ROEFLEX-310

77,92

SETANTA-SET  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

GK3DRP01     u   DIPÒSIT PALETITZABLE PER A REACTIUS
Resistent químicament al clorur fèrric
Capacitat = 600 l
Amb estructura de protecció

1.982,54

MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

GLJ3POM1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE POLIPAST D'ACCIONAMENT
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMB CARRO
ACCIONAMENT PER CADENA
1.000 KP

1.380,54

MIL TRES-CENTS VUITANTA  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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GN12VCV4     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA
D'ACCIONAMENT PER VOLANT, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
DN150 PN10
BELGICAST

478,26

QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

GNHBDM01     u   BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA.
Q = 2 l/h
Ah = 5 bar
Pot = 0,09 kW
DOSIM FCO 05.07

796,37

SET-CENTS NORANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

GP2ZSCR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA DE COMUNICACIÓ
REMOTA
CONNEXIÓ AMB CENTRAL
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PERIÒDIC
ENVIAMENT D'ALARMES DE SITUACIÓ DE LA PLANTA

6.363,80

SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

GQB2CRU1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
V = 1000 L
POLIÉSTER REFORÇAT CON FIBRA DE VIDRE
ROS-ROCA

954,00

NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS

GQIFSCA1     u   SUBMINISTRAMENT I INATAL.LACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL
AUTOMÀTIC
PLC
SOFT-WARE

11.932,20

ONZE MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb VINT CÈNTIMS

XPAD0035     u   Partida alçada a justificar per centrífuga deshidratació 8.500,00

VUIT MIL CINC-CENTS  EUROS
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CAPITOL 06  EDIFICACIÓ                                                      

E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2,
morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

36,10

TRENTA-SIS  EUROS amb DEU CÈNTIMS

E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb aca-
bat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l

15,64

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles cor-
redisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

370,54

TRES-CENTS SETANTA  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb
perfils de preu superior

585,79

CINC-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm d'al-
çària i de 4,5 a 5 kg per m2

27,36

VINT-I-SET  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

31,50

TRENTA-UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària,
de color blanc i <=50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals

150,25

CENT CINQUANTA  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

EJ13B31P     u   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre un peu

105,74

CENT CINC  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

EJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col.locat amb
suports murals

1.086,58

MIL VUITANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

XPAE0002     u   Partida alçada a justificar per instal�lacions edificació 14.000,00

CATORZE MIL  EUROS

XPAE0003     u   Partida alçada a justificar per acabats edificació 10.000,00

DEU MIL  EUROS

XPAE0004     u   Partida alçada a justificar per construcció de la coberta 8.000,00

VUIT MIL  EUROS
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CAPITOL 07  XARXES                                                          

SUBCAPITOL 07_1  COL�LECTOR I  BEC DE SORTIDA                                     

F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

12,94

DOTZE  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

X22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària. 22,46

VINT-I-DOS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

4,22

QUATRE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

8,01

VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics 5,12

CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

GF1DN315     m   Col�lector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, inte-
rior llis, de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², se-
gons ISO 9969, inclòs p.p. de maniguet de connexió de politilé i junta d'estanquitat
d'EPDM, col�locat al fons de la rasa

23,89

VINT-I-TRES  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

XBEC0001     u   Bec de sortida de formigó per a col�lector de diàmetres 315mm totalment acabat. 1.200,00

MIL DOS-CENTS  EUROS

F3J22610     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col�locats amb pala car-
regadora

43,52

QUARANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 07_2  POUS DE REGISTRE                                                

F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

12,94

DOTZE  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

4,22

QUATRE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

8,01

VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics 5,12

CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m 59,05

CINQUANTA-NOU  EUROS amb CINC CÈNTIMS

FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm

52,60

CINQUANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

FDB374C0     u   Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 de gruix i de planta
1,5x1,5 m

172,53

CENT SETANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

288,55

DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col�locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

98,51

NORANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

FDDZ51D9     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 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16,53

SETZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb
morter

129,78

CENT VINT-I-NOU  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 07_3  ENLLUMENAT INTERIOR                                             

G2221P21     m3  Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat.

6,65

SIS  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

8,01

VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS

F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

82,77

VUITANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.

3,58

TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N,
col�locat al fons de la rasa. Totalment acabat.

2,43

DOS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i
col.locat en tub. Tot inclòs, acabat i provat.

7,14

SET  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra. 4,46

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de
1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

35,95

TRENTA-CINC  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

GHNSM125     u   Subministrament i col�locació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa
Carandini o similar, de 250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini ano-
dizada, semiesfera inferior de policarbonat prismàtic, porta globus de fundició injecta-
da d'alumini de color gris clar i reflector interior simètric de xapa d'alumini. Tot in-
clòs, acabat i en funcionament.

357,87

TRES-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta, col.lo-
cada sobre dau de formigó.Tot inclòs i acabat.

427,81

QUATRE-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

GH1A2S01     u   Armiri per enllumenat públic d'acer inoxidable, amb escomesa tipus T2, amb 2 sorti-
des amb diferencials instantanis, de doble nivell, encesa mitjançant rellotge astronò-
mic Astro Nova. Totalment instal�lat i en funcionament.

1.950,00

MIL NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS
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SUBCAPITOL 07_4  ELECTRICITAT BT                                                 

GGF24F42     u   Subministrament i col�locació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç en
punta, muntat amb dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior existent.
Tot inclòs, completament acabat.

632,67

SIS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

FG610000     PA  Drets d'embrancament elèctrics i legalització de la instal�lació. 7.500,00

SET MIL CINC-CENTS  EUROS

GARBT001     u   Subministrament i instal�lació d'armari prefabricat amb porta galvanitzada, amb bas-
sament, tancament i caixa de seccionament i CGP-9-400 A, segons normes de la com-
panyia distribuidora. Tot inclòs i acabat.

1.400,00

MIL QUATRE-CENTS  EUROS

GCOBT001     m   Conducció per a BT, inclosa l'excavació, col�locació llit i recobriment de sorra, peces
de protecció, cinta de senyalització, replè compactat de rases i transport de terres so-
brants. Tot inclòs, completament acabat.

4,79

QUATRE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

FGG13240     m   Subministrament i col�locació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 3 x 240 mm2 + 150 mm2, col�locat en tub.

71,22

SETANTA-UN  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

GG2PE160     m   Subministrament i col�locació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble pa-
ret, segons norma EN 50086-2-4 N, col�locat al fons de la rasa. Tot inclòs, completa-
ment acabat.

5,47

CINC  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 08  URBANITZACIÓ I JARDINERIA                                       

SUBCAPITOL 08_1  PAVIMENTACIÓ I  VIALS                                            

F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 31,61

TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

F9J13Q40     m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2 0,36

ZERO  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

F9J12X50     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,81

ZERO  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

48,86

QUARANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

F9H12114     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

49,82

QUARANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, re-
glejat

88,82

VUITANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibrat-
ge manual, acabat reglejat

97,64

NORANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, col�locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

22,78

VINT-I-DOS  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

11,26

ONZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beura-
da de ciment pòrtland

36,89

TRENTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.

174,09

CENT SETANTA-QUATRE  EUROS amb NOU CÈNTIMS
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GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigo-
nat. Tot inclòs i acabat.

25,42

VINT-I-CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microes-
feres de vidre, amb màquina autopropulsada.

0,76

ZERO  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08_2  JARDINERIA I  TANCA PERIMETRAL                                   

FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics
de 25,7 a 39,7 kW i equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un
pendent inferior al 25 %

0,95

ZERO  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàtica-
ment a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

1,31

UN  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, in-
closes l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base
i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

5,76

CINC  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'al-
çària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor
de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

11,75

ONZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de
tub galvanitzat i pintat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

24,04

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i
malla de torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de
100x100 mm, passador, pany i pom

739,25

SET-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb pa
de terra protegit amb malla metàl.lica i guix

212,01

DOS-CENTS DOTZE  EUROS amb UN CÈNTIMS

FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua,
en un pendent inferior al 25 %

20,46

VINT  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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FRF1114A     u   Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per escos-
sell

0,57

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 09  ACABATS I  IMPREVISTOS                                           

ACABIMPR         Partida alçada a justificar acabats i mprevistos 32.000,00

TRENTA-DOS MIL  EUROS
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CAPITOL 10  SEGURETAT I  SALUT                                               

PAEBSS       u   Partida alçada a justificar per a seguretat i salut. 11.872,09

ONZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS  EUROS amb NOU CÈNTIMS

Barcelona, juliol de 2011

L'autor del projecte,

Albert Argilaga Claramunt
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CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                              

G22D3011     m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica so-
bre camió

Maquinària..................................................... 0,45

Suma la partida............................................... 0,45

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47

G2211101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega so-
bre camió

Mà d'obra...................................................... 0,19

Maquinària..................................................... 3,30

Suma la partida............................................... 3,49

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,63

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

Maquinària..................................................... 4,92

Suma la partida............................................... 4,92

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 5,12

G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb neces-
sitat d'humectació

Maquinària..................................................... 2,51

Materials........................................................ 0,06

Suma la partida............................................... 2,57

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 2,67

X2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Mà d'obra...................................................... 0,35

Maquinària..................................................... 0,82

Materials........................................................ 0,01

Suma la partida............................................... 1,18

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,23

G2243011     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Maquinària..................................................... 2,35

Suma la partida............................................... 2,35

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 2,44
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G2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Mà d'obra...................................................... 0,41

Maquinària..................................................... 1,23

Materials........................................................ 0,01

Suma la partida............................................... 1,65

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,72

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.

Maquinària..................................................... 1,66

Materials........................................................ 1,78

Suma la partida............................................... 3,44

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,58
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CAPITOL 02  CAMÍ D'ACCÉS                                                    

G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb
mitjans mecànics

Maquinària..................................................... 4,79

Suma la partida............................................... 4,79

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 4,98

G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM

Mà d'obra...................................................... 0,79

Maquinària..................................................... 2,71

Materials........................................................ 24,67

Suma la partida............................................... 28,17

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 29,30

F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats
de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-2

Mà d'obra...................................................... 1,86

Maquinària..................................................... 0,98

Materials........................................................ 1,29

Suma la partida............................................... 4,13

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 4,30

G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats
de materials granítics i betum asfàltic fluidificat FR-150

Mà d'obra...................................................... 1,00

Maquinària..................................................... 0,62

Materials........................................................ 0,90

Suma la partida............................................... 2,52

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 2,62
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CAPITOL 03  OBRA CIVIL EDAR I EB                                            

F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics

Mà d'obra...................................................... 0,19

Maquinària..................................................... 5,46

Suma la partida............................................... 5,65

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 5,88

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

Mà d'obra...................................................... 2,26

Maquinària..................................................... 1,77

Materials........................................................ 0,03

Suma la partida............................................... 4,06

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.

Maquinària..................................................... 1,66

Materials........................................................ 1,78

Suma la partida............................................... 3,44

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,58

F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra...................................................... 4,83

Materials........................................................ 74,76

Suma la partida............................................... 79,59

Costos indirectes ............................ 4,00% 3,18

TOTAL PARTIDA........................................... 82,77

F31B3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous

Mà d'obra...................................................... 0,53

Materials........................................................ 0,76

Suma la partida............................................... 1,29

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,34



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

2.2. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons
tram existent. Tot inclós i completament acabat.

Mà d'obra...................................................... 8,15

Maquinària..................................................... 0,01

Materials........................................................ 28,42

Suma la partida............................................... 36,57

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 38,03

G3J22810     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col�locats amb pala
carregadora

Mà d'obra...................................................... 2,91

Maquinària..................................................... 21,89

Materials........................................................ 35,04

Suma la partida............................................... 59,84

Costos indirectes ............................ 4,00% 2,39

TOTAL PARTIDA........................................... 62,23

G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM

Mà d'obra...................................................... 0,79

Maquinària..................................................... 2,71

Materials........................................................ 24,67

Suma la partida............................................... 28,17

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 29,30

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Mà d'obra...................................................... 4,52

Materials........................................................ 6,31

Suma la partida............................................... 10,83

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 11,26

G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3
m, amb tauler de fusta de pi

Mà d'obra...................................................... 23,13

Materials........................................................ 4,67

Suma la partida............................................... 27,80

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 28,91
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G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a
màxim 16 mm per a l'armadura de lloses

Mà d'obra...................................................... 0,49

Materials........................................................ 0,76

Suma la partida............................................... 1,25

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,30

G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Mà d'obra...................................................... 27,36

Materials........................................................ 67,65

Suma la partida............................................... 95,01

Costos indirectes ............................ 4,00% 3,80

TOTAL PARTIDA........................................... 98,81

G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares,
per a mur d'estrep de h<=5 m

Mà d'obra...................................................... 25,72

Materials........................................................ 3,52

Suma la partida............................................... 29,24

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,17

TOTAL PARTIDA........................................... 30,41

G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a
màxim 16 mm, per a l'armadura d'estreps

Mà d'obra...................................................... 0,48

Materials........................................................ 0,76

Suma la partida............................................... 1,24

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29

G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Mà d'obra...................................................... 27,36

Materials........................................................ 67,65

Suma la partida............................................... 95,01

Costos indirectes ............................ 4,00% 3,80

TOTAL PARTIDA........................................... 98,81
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CAPITOL 04  IMPULSIÓ                                                        

SUBCAPITOL 04_1  MOVIMENT DE TERRES                                              

F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics

Mà d'obra...................................................... 0,19

Maquinària..................................................... 5,46

Suma la partida............................................... 5,65

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 5,88

XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Mà d'obra...................................................... 0,95

Maquinària..................................................... 18,53

Materials........................................................ 0,02

Suma la partida............................................... 19,50

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 20,28

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

Maquinària..................................................... 4,92

Suma la partida............................................... 4,92

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 5,12

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

Mà d'obra...................................................... 2,26

Maquinària..................................................... 1,77

Materials........................................................ 0,03

Suma la partida............................................... 4,06

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22

G22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.

Mà d'obra...................................................... 0,79

Maquinària..................................................... 1,67

Materials........................................................ 14,55

Suma la partida............................................... 17,01

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 17,69
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XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

Mà d'obra...................................................... 5,50

Maquinària..................................................... 6,15

Materials........................................................ 0,08

Suma la partida............................................... 11,73

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 12,20

F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Mà d'obra...................................................... 0,95

Maquinària..................................................... 5,78

Materials........................................................ 23,66

Suma la partida............................................... 30,39

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 31,61

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.

Maquinària..................................................... 1,66

Materials........................................................ 1,78

Suma la partida............................................... 3,44

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,58

SUBCAPITOL 04_2  OBRA CIVIL I TUB                                                

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Mà d'obra...................................................... 4,52

Materials........................................................ 6,31

Suma la partida............................................... 10,83

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 11,26

G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra...................................................... 4,52

Maquinària..................................................... 12,25

Materials........................................................ 69,67

Suma la partida............................................... 86,44

Costos indirectes ............................ 4,00% 3,46

TOTAL PARTIDA........................................... 89,90
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GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

Mà d'obra...................................................... 37,54

Materials........................................................ 13,58

Suma la partida............................................... 51,12

Costos indirectes ............................ 4,00% 2,04

TOTAL PARTIDA........................................... 53,16

SUBCAPITOL 04_3  EQUIPAMENTS I  SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                          

XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre im-
pulsor = 138 mm. Pas de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor
de 0,75 kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor.
Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per
poguer treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes
mecàniques per la neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bom-
ba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS
5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

Mà d'obra...................................................... 172,68

Materials........................................................ 5.342,59

Suma la partida............................................... 5.515,27

Costos indirectes ............................ 4,00% 220,61

TOTAL PARTIDA........................................... 5.735,88
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XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm.
Pas de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22
kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protec-
ció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per
poguer treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes
mecàniques per la neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bom-
ba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS
5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

Mà d'obra...................................................... 172,68

Materials........................................................ 26.872,59

Suma la partida............................................... 27.045,27

Costos indirectes ............................ 4,00% 1.081,81

TOTAL PARTIDA........................................... 28.127,08

XB30682      u   Socol 65/DN 65 segons EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) i segons ANSI B16.1-89; tab.5. Mate-
rial: GG 25

Mà d'obra...................................................... 49,89

Materials........................................................ 294,79

Suma la partida............................................... 344,68

Costos indirectes ............................ 4,00% 13,79

TOTAL PARTIDA........................................... 358,47

XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20

Mà d'obra...................................................... 61,38

Materials........................................................ 102,09

Suma la partida............................................... 163,47

Costos indirectes ............................ 4,00% 6,54

TOTAL PARTIDA........................................... 170,01

XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202
/ L= 170 MM. Comporta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundi-
ció ductil GGG 50, Brides segons ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16

Mà d'obra...................................................... 30,64

Materials........................................................ 142,98

Suma la partida............................................... 173,62

Costos indirectes ............................ 4,00% 6,94

TOTAL PARTIDA........................................... 180,56
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XB30685      u   Vàlvula de retenció DN 65 PN16 amb pintura EPOXY ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 se-
gons estandar FLYGT M 4205.02

Mà d'obra...................................................... 48,66

Materials........................................................ 228,21

Suma la partida............................................... 276,87

Costos indirectes ............................ 4,00% 11,07

TOTAL PARTIDA........................................... 287,94

XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1

Mà d'obra...................................................... 42,76

Materials........................................................ 124,80

Suma la partida............................................... 167,56

Costos indirectes ............................ 4,00% 6,70

TOTAL PARTIDA........................................... 174,26

XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió elec-
tronica per a 2 bomba de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal
regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alar-
mes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bom-
bes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció
bateria de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

Mà d'obra...................................................... 58,34

Materials........................................................ 3.560,87

Suma la partida............................................... 3.619,21

Costos indirectes ............................ 4,00% 144,77

TOTAL PARTIDA........................................... 3.763,98
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XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió elec-
tronica per a 2 bombes de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal
regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alar-
mes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bom-
bes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció
bateria de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

Mà d'obra...................................................... 58,34

Materials........................................................ 2.119,21

Suma la partida............................................... 2.177,55

Costos indirectes ............................ 4,00% 87,10

TOTAL PARTIDA........................................... 2.264,65

PA12300      PA  Caldereria d'acer galvanitzat de DN 65 i PN 10, colzes, reduccions, passamurs. Total-
ment col�locada segons especificacions.

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00

FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb
morter

Mà d'obra...................................................... 17,03

Materials........................................................ 107,76

Suma la partida............................................... 124,79

Costos indirectes ............................ 4,00% 4,99

TOTAL PARTIDA........................................... 129,78
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XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil

Mà d'obra...................................................... 51,58

Materials........................................................ 390,83

Suma la partida............................................... 442,41

Costos indirectes ............................ 4,00% 17,70

TOTAL PARTIDA........................................... 460,11

XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part
inferior del tub per entrada d'aigua, col.locat amb brides a la paret lateral segons pla-
nols.

Mà d'obra...................................................... 16,48

Materials........................................................ 117,89

Suma la partida............................................... 134,37

Costos indirectes ............................ 4,00% 5,37

TOTAL PARTIDA........................................... 139,74

GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàl�lica per protecció i comandament automàtic de les
bombes. Arrencada directe a 400 V. Inclou conduccions i zocal per armari. Totalment
col�locat.

Mà d'obra...................................................... 220,33

Materials........................................................ 1.151,28

Suma la partida............................................... 1.371,61

Costos indirectes ............................ 4,00% 54,86

TOTAL PARTIDA........................................... 1.426,47

PA12346      PA  Partida alçada a justificar pel subministrament elèctric, quadre amb elements de me-
sura i protecció inclou l'estes de la línia fins el quadre de comandament. Totalment
acabat

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00
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CAPITOL 05  INSTAL�LACIONS                                                  

SUBCAPITOL 05_1  CALDERERIA                                                      

GF21AI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER INOXIDABLE, DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PASSAMURS EMBRIDATS, AMB ANELLA D'ES-
TANQUEÏTAT EN ACER INOX AISI-316 BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
DN65

TOTAL PARTIDA........................................... 577,26

GF21AI08     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
PANTALÓ DE SORTIDA DELS DIFUSORS I ELEMENTS AUXILIARS DELS BUFA-
DORS
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

TOTAL PARTIDA........................................... 6.435,00

GF21CAG2     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE
FANGS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
EN ACER GALVANITZAT
DN150 PN10
AMB CONNEXIÓ RÀPIDA PER A CUBA.

TOTAL PARTIDA........................................... 890,00

GF21CC01     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER AL
CARBONI, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
ANCORATGES I BIGA-CARRIL PER AL POLIPAST.
ES PINTARÀ AMB PINTURA EPOXY DESPRÉS DE SOLDAR LA BIGA
ALS ANCORATGES.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.820,00

GF21CI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SUPORT PER A SONDA D'OXÍGEN DISSOLT O REDOX
DE FÀCIL EXTRACCIÓ
EN ACER INOXIDABLE AISI-316
FIXACIÓ MURAL

TOTAL PARTIDA........................................... 689,00

GF21CI05     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DEL TUB GENERAL DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A GRAELLA DE
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

TOTAL PARTIDA........................................... 485,00

GF21CI07     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DE PANTALÓ DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A TUB GENERAL
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

TOTAL PARTIDA........................................... 7.480,00
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SUBCAPITOL 05_2  APARELLS ELECTROMECÀNICS                                        

GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1
bar, de preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Mà d'obra...................................................... 150,16

Materials........................................................ 347,63

Suma la partida............................................... 497,79

Costos indirectes ............................ 4,00% 19,91

TOTAL PARTIDA........................................... 517,70

GGB1ECR2     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE COMPENSACIÓ
D'ENERGIA REACTIVA
AMB BATERIA DE CONDENSADORS PER A CORRECCIÓ
AUTOMÀTIC

TOTAL PARTIDA........................................... 2.950,00

GGZDPRL1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ
DE SOBRETENSIONS PUNTUALS, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 1
NIVELL DE PROTECCIÓ 4KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 100 KA
TEMPS DE RESPOSTA <100NS
1CIRPROTEC CS4-40/400
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 2
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,5 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 40 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
3 CIRPROTEC DM1-230
PER A LÍNIES MONOFÀSIQUES CLASSE III
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,2 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 5 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
PER AL PLC + SONDA O2 + CABALÍMETRE.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A CAMP
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE.
3 CIRPROTEC DIN 24V-2G2
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE + SISTEMA DE COMUNICACIÓ.
1 CIRPROTEC DIN-RTC
PER A LÍNIA DE XARXA TELEFÒNICA CONVENCIONAL
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 200 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A L'ENTRADA DE LA LÍNIA TELEFÒNICA.

TOTAL PARTIDA........................................... 5.205,00
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GJPDTAE1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMÍS AUTONETEJANT
D'ESPIRA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
NUTECO
CANAL
AMPLE DE CANAL 300 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 3 MM
LONGITUD DEL TAMÍS 5.000 MM
ACER INOXIDABLE AISI-316

TOTAL PARTIDA........................................... 20.365,72

GJPCCAI1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE GRUIXUTS DE NETEJA
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 50 MM
AMB RASCLET DE NETEJA
AMB CISTELLÓ D'ESCORREGUT
ACER INOXIDABLE AISI-316

TOTAL PARTIDA........................................... 798,49

GJMBMCE1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURADOR DE CABAL
ELECTROMAGNÈTIC, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CABAL INSTANTANI : 0, 4-20 MA
CABAL TOTALITZAT: 1 POLS/M3
E+H
DN65
LONGITUD = 140MM
IP-68
ELECTRÒNICA SEPARADA UBICADA A CAMP I AMB DISPLAY
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A CABAL TRACTAT

TOTAL PARTIDA........................................... 2.856,00

GJMDSOD1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA D'OXIGEN DISSOLT,
DE LES SEGÜENTS CARECTERÍSTIQUES:
E+H AMB ASPERSOR DE NETEJA
SORTIDES O2 : 0; 4-20 MA
Tª : 0; 4-20 MA
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A TANC D'AERACIÓ LÍNIA 1 BUFADORS BER.01.A/B/C.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.764,00

GJMDSOR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA REDOX.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.741,25
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GJMDSSH1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SENSOR DE SULFHÍDRIC DE
LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Gas mesurat: H2S
Alimentació: 24 Vcc
Senyal: 0; 4-20 mA
Rang: 0-100 ppm
MONICON T100-H2S
Pos Servei Objecte controlat
A Pretractament LZE.01.A.
B Biològic LZE.01.B

TOTAL PARTIDA........................................... 1.436,56

GJPACET1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA D'ESTANQUEITAT A
TRES COSTATS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
ACCIONAMENT MANUAL DIRECTE
ESTANQUITAT GOMA METALL
ACER INOXIDABLE AISI-316
NEOPRÈ

TOTAL PARTIDA........................................... 765,85

GJTBBER1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUFADOR D'ÈMBOLS ROTATIUS,
DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Q = 950 M3/H
AH = 4,70 M.C.A.
POT = 20 KW
AMB CABINA INSONORITZADORA
DN50
PEDRO GIL
PG-30 60.30

TOTAL PARTIDA........................................... 7.269,21

GJTDDME1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DIFUSOR DE MEMBRANA
ELASTOMÈRICA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DE MICROBOMBOLLA
MEMBRANA DE EPDM
ROEDIGER ROEFLEX-310

TOTAL PARTIDA........................................... 77,92

GK3DRP01     u   DIPÒSIT PALETITZABLE PER A REACTIUS
Resistent químicament al clorur fèrric
Capacitat = 600 l
Amb estructura de protecció

TOTAL PARTIDA........................................... 1.982,54

GLJ3POM1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE POLIPAST D'ACCIONAMENT
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMB CARRO
ACCIONAMENT PER CADENA
1.000 KP

TOTAL PARTIDA........................................... 1.380,54
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GN12VCV4     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA
D'ACCIONAMENT PER VOLANT, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
DN150 PN10
BELGICAST

TOTAL PARTIDA........................................... 478,26

GNHBDM01     u   BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA.
Q = 2 l/h
Ah = 5 bar
Pot = 0,09 kW
DOSIM FCO 05.07

TOTAL PARTIDA........................................... 796,37

GP2ZSCR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA DE COMUNICACIÓ
REMOTA
CONNEXIÓ AMB CENTRAL
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PERIÒDIC
ENVIAMENT D'ALARMES DE SITUACIÓ DE LA PLANTA

TOTAL PARTIDA........................................... 6.363,80

GQB2CRU1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
V = 1000 L
POLIÉSTER REFORÇAT CON FIBRA DE VIDRE
ROS-ROCA

TOTAL PARTIDA........................................... 954,00

GQIFSCA1     u   SUBMINISTRAMENT I INATAL.LACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL
AUTOMÀTIC
PLC
SOFT-WARE

TOTAL PARTIDA........................................... 11.932,20

XPAD0035     u   Partida alçada a justificar per centrífuga deshidratació

TOTAL PARTIDA........................................... 8.500,00
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CAPITOL 06  EDIFICACIÓ                                                      

E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2,
morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Mà d'obra...................................................... 17,29

Maquinària..................................................... 0,02

Materials........................................................ 17,39

Suma la partida............................................... 34,71

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 36,10

E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra...................................................... 10,15

Maquinària..................................................... 0,02

Materials........................................................ 4,88

Suma la partida............................................... 15,04

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 15,64

EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classi-
ficació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

Mà d'obra...................................................... 14,71

Materials........................................................ 341,58

Suma la partida............................................... 356,29

Costos indirectes ............................ 4,00% 14,25

TOTAL PARTIDA........................................... 370,54

EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb
perfils de preu superior

Mà d'obra...................................................... 32,28

Materials........................................................ 530,98

Suma la partida............................................... 563,26

Costos indirectes ............................ 4,00% 22,53

TOTAL PARTIDA........................................... 585,79

EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm
d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

Mà d'obra...................................................... 5,13

Materials........................................................ 21,18

Suma la partida............................................... 26,31

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,05

TOTAL PARTIDA........................................... 27,36
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E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra...................................................... 8,75

Maquinària..................................................... 0,03

Materials........................................................ 21,50

Suma la partida............................................... 30,29

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 31,50

EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargà-
ria, de color blanc i <=50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals

Mà d'obra...................................................... 34,91

Maquinària..................................................... 0,00

Materials........................................................ 109,56

Suma la partida............................................... 144,47

Costos indirectes ............................ 4,00% 5,78

TOTAL PARTIDA........................................... 150,25

EJ13B31P     u   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre un peu

Mà d'obra...................................................... 13,18

Materials........................................................ 88,49

Suma la partida............................................... 101,67

Costos indirectes ............................ 4,00% 4,07

TOTAL PARTIDA........................................... 105,74

EJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col.locat amb
suports murals

Mà d'obra...................................................... 344,61

Maquinària..................................................... 0,26

Materials........................................................ 699,92

Suma la partida............................................... 1.044,79

Costos indirectes ............................ 4,00% 41,79

TOTAL PARTIDA........................................... 1.086,58

XPAE0002     u   Partida alçada a justificar per instal�lacions edificació

TOTAL PARTIDA........................................... 14.000,00

XPAE0003     u   Partida alçada a justificar per acabats edificació

TOTAL PARTIDA........................................... 10.000,00

XPAE0004     u   Partida alçada a justificar per construcció de la coberta

TOTAL PARTIDA........................................... 8.000,00
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CAPITOL 07  XARXES                                                          

SUBCAPITOL 07_1  COL�LECTOR I  BEC DE SORTIDA                                     

F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Mà d'obra...................................................... 0,19

Maquinària..................................................... 12,25

Suma la partida............................................... 12,44

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 12,94

X22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.

Mà d'obra...................................................... 1,97

Maquinària..................................................... 5,06

Materials........................................................ 14,57

Suma la partida............................................... 21,60

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 22,46

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

Mà d'obra...................................................... 2,26

Maquinària..................................................... 1,77

Materials........................................................ 0,03

Suma la partida............................................... 4,06

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

Maquinària..................................................... 7,70

Suma la partida............................................... 7,70

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 8,01

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

Maquinària..................................................... 4,92

Suma la partida............................................... 4,92

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 5,12
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GF1DN315     m   Col�lector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, in-
terior llis, de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², se-
gons ISO 9969, inclòs p.p. de maniguet de connexió de politilé i junta d'estanquitat
d'EPDM, col�locat al fons de la rasa

Mà d'obra...................................................... 4,02

Materials........................................................ 18,95

Suma la partida............................................... 22,97

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 23,89

XBEC0001     u   Bec de sortida de formigó per a col�lector de diàmetres 315mm totalment acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.200,00

F3J22610     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col�locats amb pala car-
regadora

Mà d'obra...................................................... 2,84

Maquinària..................................................... 20,49

Materials........................................................ 18,52

Suma la partida............................................... 41,85

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,67

TOTAL PARTIDA........................................... 43,52

SUBCAPITOL 07_2  POUS DE REGISTRE                                                

F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Mà d'obra...................................................... 0,19

Maquinària..................................................... 12,25

Suma la partida............................................... 12,44

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 12,94

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

Mà d'obra...................................................... 2,26

Maquinària..................................................... 1,77

Materials........................................................ 0,03

Suma la partida............................................... 4,06

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

Maquinària..................................................... 7,70

Suma la partida............................................... 7,70

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 8,01
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G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

Maquinària..................................................... 4,92

Suma la partida............................................... 4,92

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 5,12

FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m

Mà d'obra...................................................... 19,96

Materials........................................................ 36,82

Suma la partida............................................... 56,78

Costos indirectes ............................ 4,00% 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 59,05

FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm

Mà d'obra...................................................... 17,45

Materials........................................................ 33,13

Suma la partida............................................... 50,58

Costos indirectes ............................ 4,00% 2,02

TOTAL PARTIDA........................................... 52,60

FDB374C0     u   Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 de gruix i de planta
1,5x1,5 m

Mà d'obra...................................................... 68,99

Materials........................................................ 96,90

Suma la partida............................................... 165,89

Costos indirectes ............................ 4,00% 6,64

TOTAL PARTIDA........................................... 172,53

FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra...................................................... 234,98

Maquinària..................................................... 0,19

Materials........................................................ 42,28

Suma la partida............................................... 277,45

Costos indirectes ............................ 4,00% 11,10

TOTAL PARTIDA........................................... 288,55

FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabrica-
da, col�locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra...................................................... 18,83

Maquinària..................................................... 6,68

Materials........................................................ 69,21

Suma la partida............................................... 94,72

Costos indirectes ............................ 4,00% 3,79

TOTAL PARTIDA........................................... 98,51
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FDDZ51D9     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 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra...................................................... 12,67

Maquinària..................................................... 0,01

Materials........................................................ 3,21

Suma la partida............................................... 15,89

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 16,53

FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb
morter

Mà d'obra...................................................... 17,03

Materials........................................................ 107,76

Suma la partida............................................... 124,79

Costos indirectes ............................ 4,00% 4,99

TOTAL PARTIDA........................................... 129,78

SUBCAPITOL 07_3  ENLLUMENAT INTERIOR                                             

G2221P21     m3  Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat.

Mà d'obra...................................................... 0,39

Maquinària..................................................... 5,99

Materials........................................................ 0,01

Suma la partida............................................... 6,39

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 6,65

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

Maquinària..................................................... 7,70

Suma la partida............................................... 7,70

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 8,01

F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra...................................................... 4,83

Materials........................................................ 74,76

Suma la partida............................................... 79,59

Costos indirectes ............................ 4,00% 3,18

TOTAL PARTIDA........................................... 82,77
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G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.

Maquinària..................................................... 1,66

Materials........................................................ 1,78

Suma la partida............................................... 3,44

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,58

GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N,
col�locat al fons de la rasa. Totalment acabat.

Mà d'obra...................................................... 0,37

Materials........................................................ 1,97

Suma la partida............................................... 2,34

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 2,43

GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i
col.locat en tub. Tot inclòs, acabat i provat.

Mà d'obra...................................................... 3,58

Materials........................................................ 3,29

Suma la partida............................................... 6,87

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 7,14

GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra.

Mà d'obra...................................................... 0,73

Materials........................................................ 3,56

Suma la partida............................................... 4,29

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 4,46

GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de
1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

Mà d'obra...................................................... 8,93

Materials........................................................ 25,64

Suma la partida............................................... 34,57

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,38

TOTAL PARTIDA........................................... 35,95
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GHNSM125     u   Subministrament i col�locació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa
Carandini o similar, de 250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini
anodizada, semiesfera inferior de policarbonat prismàtic, porta globus de fundició in-
jectada d'alumini de color gris clar i reflector interior simètric de xapa d'alumini. Tot
inclòs, acabat i en funcionament.

Mà d'obra...................................................... 8,93

Materials........................................................ 335,18

Suma la partida............................................... 344,11

Costos indirectes ............................ 4,00% 13,76

TOTAL PARTIDA........................................... 357,87

GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó.Tot inclòs i acabat.

Mà d'obra...................................................... 14,30

Maquinària..................................................... 31,90

Materials........................................................ 365,16

Suma la partida............................................... 411,36

Costos indirectes ............................ 4,00% 16,45

TOTAL PARTIDA........................................... 427,81

GH1A2S01     u   Armiri per enllumenat públic d'acer inoxidable, amb escomesa tipus T2, amb 2 sorti-
des amb diferencials instantanis, de doble nivell, encesa mitjançant rellotge astronò-
mic Astro Nova. Totalment instal�lat i en funcionament.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.950,00

SUBCAPITOL 07_4  ELECTRICITAT BT                                                 

GGF24F42     u   Subministrament i col�locació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç
en punta, muntat amb dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior exis-
tent. Tot inclòs, completament acabat.

Mà d'obra...................................................... 71,42

Maquinària..................................................... 136,61

Materials........................................................ 400,31

Suma la partida............................................... 608,34

Costos indirectes ............................ 4,00% 24,33

TOTAL PARTIDA........................................... 632,67

FG610000     PA  Drets d'embrancament elèctrics i legalització de la instal�lació.

TOTAL PARTIDA........................................... 7.500,00

GARBT001     u   Subministrament i instal�lació d'armari prefabricat amb porta galvanitzada, amb bas-
sament, tancament i caixa de seccionament i CGP-9-400 A, segons normes de la com-
panyia distribuidora. Tot inclòs i acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.400,00

GCOBT001     m   Conducció per a BT, inclosa l'excavació, col�locació llit i recobriment de sorra, peces
de protecció, cinta de senyalització, replè compactat de rases i transport de terres so-
brants. Tot inclòs, completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,79
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FGG13240     m   Subministrament i col�locació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 3 x 240 mm2 + 150 mm2, col�locat en tub.

Mà d'obra...................................................... 14,30

Materials........................................................ 54,18

Suma la partida............................................... 68,48

Costos indirectes ............................ 4,00% 2,74

TOTAL PARTIDA........................................... 71,22

GG2PE160     m   Subministrament i col�locació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble pa-
ret, segons norma EN 50086-2-4 N, col�locat al fons de la rasa. Tot inclòs, completa-
ment acabat.

Mà d'obra...................................................... 0,73

Materials........................................................ 4,53

Suma la partida............................................... 5,26

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 5,47
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CAPITOL 08  URBANITZACIÓ I JARDINERIA                                       

SUBCAPITOL 08_1  PAVIMENTACIÓ I  VIALS                                            

F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Mà d'obra...................................................... 0,95

Maquinària..................................................... 5,78

Materials........................................................ 23,66

Suma la partida............................................... 30,39

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 31,61

F9J13Q40     m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

Mà d'obra...................................................... 0,06

Maquinària..................................................... 0,07

Materials........................................................ 0,22

Suma la partida............................................... 0,35

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,36

F9J12X50     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Mà d'obra...................................................... 0,08

Maquinària..................................................... 0,10

Materials........................................................ 0,60

Suma la partida............................................... 0,78

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,81

F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

Mà d'obra...................................................... 2,10

Maquinària..................................................... 1,91

Materials........................................................ 42,97

Suma la partida............................................... 46,98

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,88

TOTAL PARTIDA........................................... 48,86

F9H12114     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'as-
saig marshall

Mà d'obra...................................................... 2,10

Maquinària..................................................... 1,91

Materials........................................................ 43,89

Suma la partida............................................... 47,90

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,92

TOTAL PARTIDA........................................... 49,82

G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, re-
glejat
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Mà d'obra...................................................... 12,18

Maquinària..................................................... 0,67

Materials........................................................ 72,55

Suma la partida............................................... 85,40

Costos indirectes ............................ 4,00% 3,42

TOTAL PARTIDA........................................... 88,82

G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vi-
bratge manual, acabat reglejat

Mà d'obra...................................................... 21,28

Maquinària..................................................... 5,16

Materials........................................................ 67,44

Suma la partida............................................... 93,88

Costos indirectes ............................ 4,00% 3,76

TOTAL PARTIDA........................................... 97,64

XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, col�locada so-
bre base de formigó HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Mà d'obra...................................................... 12,40

Maquinària..................................................... 0,00

Materials........................................................ 9,49

Suma la partida............................................... 21,90

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 22,78

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Mà d'obra...................................................... 4,52

Materials........................................................ 6,31

Suma la partida............................................... 10,83

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 11,26

G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment pòrtland

Mà d'obra...................................................... 25,90

Maquinària..................................................... 0,05

Materials........................................................ 9,52

Suma la partida............................................... 35,47

Costos indirectes ............................ 4,00% 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 36,89
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GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.

Mà d'obra...................................................... 15,46

Materials........................................................ 151,93

Suma la partida............................................... 167,39

Costos indirectes ............................ 4,00% 6,70

TOTAL PARTIDA........................................... 174,09

GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formi-
gonat. Tot inclòs i acabat.

Mà d'obra...................................................... 3,09

Materials........................................................ 21,35

Suma la partida............................................... 24,44

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 25,42

GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i micro-
esferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Mà d'obra...................................................... 0,20

Maquinària..................................................... 0,09

Materials........................................................ 0,44

Suma la partida............................................... 0,73

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,76

SUBCAPITOL 08_2  JARDINERIA I  TANCA PERIMETRAL                                   

FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics
de 25,7 a 39,7 kW i equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un
pendent inferior al 25 %

Mà d'obra...................................................... 0,35

Maquinària..................................................... 0,55

Materials........................................................ 0,01

Suma la partida............................................... 0,91

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,95

GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàtica-
ment a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteni-
ment necessari fins a la recepció de l'obra

Mà d'obra...................................................... 0,28

Maquinària..................................................... 0,21

Materials........................................................ 0,77

Suma la partida............................................... 1,26

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,31



PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)

2.2. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, in-
closes l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de ba-
se i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

Mà d'obra...................................................... 1,90

Maquinària..................................................... 1,80

Materials........................................................ 1,84

Suma la partida............................................... 5,54

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 5,76

GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, in-
closes l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de ba-
se, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta exe-
cució segons PPT fins la recepció de l'obra

Mà d'obra...................................................... 5,18

Maquinària..................................................... 0,63

Materials........................................................ 5,49

Suma la partida............................................... 11,30

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 11,75

F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de
tub galvanitzat i pintat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formi-
gó

Mà d'obra...................................................... 6,29

Maquinària..................................................... 0,02

Materials........................................................ 16,81

Suma la partida............................................... 23,12

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 24,04

F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i
malla de torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de
100x100 mm, passador, pany i pom

Mà d'obra...................................................... 66,63

Maquinària..................................................... 0,15

Materials........................................................ 644,04

Suma la partida............................................... 710,82

Costos indirectes ............................ 4,00% 28,43

TOTAL PARTIDA........................................... 739,25
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FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb
pa de terra protegit amb malla metàl.lica i guix

Materials........................................................ 203,86

Suma la partida............................................... 203,86

Costos indirectes ............................ 4,00% 8,15

TOTAL PARTIDA........................................... 212,01

FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió
grua, en un pendent inferior al 25 %

Mà d'obra...................................................... 10,22

Maquinària..................................................... 9,30

Materials........................................................ 0,15

Suma la partida............................................... 19,67

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 20,46

FRF1114A     u   Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per es-
cossell

Mà d'obra...................................................... 0,14

Maquinària..................................................... 0,35

Materials........................................................ 0,06

Suma la partida............................................... 0,55

Costos indirectes ............................ 4,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,57
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CAPITOL 09  ACABATS I  IMPREVISTOS                                           

ACABIMPR         Partida alçada a justificar acabats i mprevistos

TOTAL PARTIDA........................................... 32.000,00
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CAPITOL 10  SEGURETAT I  SALUT                                               

PAEBSS       u   Partida alçada a justificar per a seguretat i salut.

TOTAL PARTIDA........................................... 11.872,09

Barcelona, juliol de 2011

L'autor del projecte,

Albert Argilaga Claramunt
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CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              

G22D3011     m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

1.938,00 0,47 910,86

G2211101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

792,69 3,63 2.877,46

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

198,00 5,12 1.013,76

G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

198,00 2,67 528,66

X2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

1.938,00 1,23 2.383,74

G2243011     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

1.938,00 2,44 4.728,72

G2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

300,00 1,72 516,00

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.

594,69 3,58 2.128,99

TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................. 15.088,19
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CAPITOL 02 CAMÍ D'ACCÉS                                                    

G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

297,00 4,98 1.479,06

G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

59,40 29,30 1.740,42

F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i
emulsió bituminosa ECR-2

297,00 4,30 1.277,10

G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i
betum asfàltic fluidificat FR-150

297,00 2,62 778,14

TOTAL CAPITOL 02 CAMÍ D'ACCÉS........................................................................................................... 5.274,72
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CAPITOL 03 OBRA CIVIL EDAR I EB                                            

F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics

76,00 5,88 446,88

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

50,40 4,22 212,69

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.

45,60 3,58 163,25

F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

3,84 82,77 317,84

F31B3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

192,00 1,34 257,28

XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons tram existent. Tot inclós i completament acabat.

55,52 38,03 2.111,43

G3J22810     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col�locats amb pala carregadora

5,00 62,23 311,15

G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

189,32 29,30 5.547,08

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

189,32 11,26 2.131,74

G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

55,52 28,91 1.605,08

G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a
l'armadura de lloses

4.260,00 1,30 5.538,00

G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-
cat amb cubilot

56,81 98,81 5.613,40

G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur d'estrep de
h<=5 m

423,44 30,41 12.876,81

G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a màxim 16 mm, per a
l'armadura d'estreps

11.625,00 1,29 14.996,25

G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

155,83 98,81 15.397,56

TOTAL CAPITOL 03 OBRA CIVIL EDAR I EB.............................................................................................. 67.526,44
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CAPITOL 04 IMPULSIÓ                                                        

SUBCAPITOL 04_1 MOVIMENT DE TERRES                                              

F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics

1.090,32 5,88 6.411,08

XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

24,00 20,28 486,72

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

495,60 5,12 2.537,47

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

991,20 4,22 4.182,86

G22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.

594,72 17,69 10.520,60

XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

594,72 12,20 7.255,58

F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

16,00 31,61 505,76

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.

623,04 3,58 2.230,48

TOTAL SUBCAPITOL 04_1 MOVIMENT DE TERRES........................................................................ 34.130,55

SUBCAPITOL 04_2 OBRA CIVIL I TUB                                                

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

16,00 11,26 180,16

G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

4,32 89,90 388,37

GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, se-
gons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

1.652,00 53,16 87.820,32

TOTAL SUBCAPITOL 04_2 OBRA CIVIL I TUB................................................................................ 88.388,85
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SUBCAPITOL 04_3 EQUIPAMENTS I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                          

XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas
de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor de 0,75 kW /400 V Y
3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer treballar en
sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la neteja de petites partícu-
les abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

2,00 5.735,88 11.471,76

XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas de sólits 65 mm.
Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22 kW /400 V Y 3-fás.
50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer treballar en
sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la neteja de petites partícu-
les abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.

1,00 28.127,08 28.127,08

XB30682      u   Socol 65/DN 65 segons EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) i segons ANSI B16.1-89; tab.5. Material: GG 25

3,00 358,47 1.075,41

XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20

3,00 170,01 510,03

XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 170 MM. Com-
porta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundició ductil GGG 50, Brides segons ISO
7005-2 / DIN 2501 PN 16

3,00 180,56 541,68

XB30685      u   Vàlvula de retenció DN 65 PN16 amb pintura EPOXY ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 segons estandar FLYGT M
4205.02

3,00 287,94 863,82

XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1

1,00 174,26 174,26
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XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per a 2 bomba
de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria de BACKUP
per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

1,00 3.763,98 3.763,98

XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per a 2 bombes
de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intel�ligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat
Memòria interna amb 10 últimes alarmes.
- Tipus d'alarma
- Hora d'ocurrencia
Estadístiques de funcionament:
- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria de BACKUP
per a històrics.
Grau de protecció IP: 54

1,00 2.264,65 2.264,65

PA12300      PA  Caldereria d'acer galvanitzat de DN 65 i PN 10, colzes, reduccions, passamurs. Totalment col�locada se-
gons especificacions.

1,00 450,00 450,00
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FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb morter

3,00 129,78 389,34

XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil

1,00 460,11 460,11

XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part inferior del tub per
entrada d'aigua, col.locat amb brides a la paret lateral segons planols.

1,00 139,74 139,74

GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàl�lica per protecció i comandament automàtic de les bombes. Arrencada di-
recte a 400 V. Inclou conduccions i zocal per armari. Totalment col�locat.

1,00 1.426,47 1.426,47

PA12346      PA  Partida alçada a justificar pel subministrament elèctric, quadre amb elements de mesura i protecció inclou
l'estes de la línia fins el quadre de comandament. Totalment acabat

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPITOL 04_3 EQUIPAMENTS I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC................................ 54.658,33

TOTAL CAPITOL 04 IMPULSIÓ.................................................................................................................. 177.177,73
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CAPITOL 05 INSTAL�LACIONS                                                  

SUBCAPITOL 05_1 CALDERERIA                                                      

GF21AI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES: PASSAMURS EMBRIDATS, AMB ANELLA D'ESTANQUEÏTAT EN ACER INOX AISI-316
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
DN65

3,00 577,26 1.731,78

GF21AI08     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
PANTALÓ DE SORTIDA DELS DIFUSORS I ELEMENTS AUXILIARS DELS BUFADORS
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

1,00 6.435,00 6.435,00

GF21CAG2     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE
FANGS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
EN ACER GALVANITZAT
DN150 PN10
AMB CONNEXIÓ RÀPIDA PER A CUBA.

1,00 890,00 890,00

GF21CC01     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER AL
CARBONI, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
ANCORATGES I BIGA-CARRIL PER AL POLIPAST.
ES PINTARÀ AMB PINTURA EPOXY DESPRÉS DE SOLDAR LA BIGA
ALS ANCORATGES.

1,00 1.820,00 1.820,00

GF21CI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SUPORT PER A SONDA D'OXÍGEN DISSOLT O REDOX
DE FÀCIL EXTRACCIÓ
EN ACER INOXIDABLE AISI-316
FIXACIÓ MURAL

2,00 689,00 1.378,00

GF21CI05     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DEL TUB GENERAL DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A GRAELLA DE
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

3,00 485,00 1.455,00

GF21CI07     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DE PANTALÓ DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A TUB GENERAL
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT

1,00 7.480,00 7.480,00

TOTAL SUBCAPITOL 05_1 CALDERERIA......................................................................................... 21.189,78
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SUBCAPITOL 05_2 APARELLS ELECTROMECÀNICS                                        

GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de preu alt i mun-
tada en pericó de canalització soterrada

2,00 517,70 1.035,40

GGB1ECR2     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE COMPENSACIÓ
D'ENERGIA REACTIVA
AMB BATERIA DE CONDENSADORS PER A CORRECCIÓ
AUTOMÀTIC

1,00 2.950,00 2.950,00

GGZDPRL1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ
DE SOBRETENSIONS PUNTUALS, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 1
NIVELL DE PROTECCIÓ 4KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 100 KA
TEMPS DE RESPOSTA <100NS
1CIRPROTEC CS4-40/400
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 2
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,5 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 40 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
3 CIRPROTEC DM1-230
PER A LÍNIES MONOFÀSIQUES CLASSE III
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,2 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 5 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
PER AL PLC + SONDA O2 + CABALÍMETRE.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A CAMP
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE.
3 CIRPROTEC DIN 24V-2G2
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE + SISTEMA DE COMUNICACIÓ.
1 CIRPROTEC DIN-RTC
PER A LÍNIA DE XARXA TELEFÒNICA CONVENCIONAL
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 200 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A L'ENTRADA DE LA LÍNIA TELEFÒNICA.

1,00 5.205,00 5.205,00

GJPDTAE1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMÍS AUTONETEJANT
D'ESPIRA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
NUTECO
CANAL
AMPLE DE CANAL 300 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 3 MM
LONGITUD DEL TAMÍS 5.000 MM
ACER INOXIDABLE AISI-316

1,00 20.365,72 20.365,72
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GJPCCAI1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE GRUIXUTS DE NETEJA
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 50 MM
AMB RASCLET DE NETEJA
AMB CISTELLÓ D'ESCORREGUT
ACER INOXIDABLE AISI-316

1,00 798,49 798,49

GJMBMCE1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURADOR DE CABAL
ELECTROMAGNÈTIC, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CABAL INSTANTANI : 0, 4-20 MA
CABAL TOTALITZAT: 1 POLS/M3
E+H
DN65
LONGITUD = 140MM
IP-68
ELECTRÒNICA SEPARADA UBICADA A CAMP I AMB DISPLAY
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A CABAL TRACTAT

1,00 2.856,00 2.856,00

GJMDSOD1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA D'OXIGEN DISSOLT,
DE LES SEGÜENTS CARECTERÍSTIQUES:
E+H AMB ASPERSOR DE NETEJA
SORTIDES O2 : 0; 4-20 MA
Tª : 0; 4-20 MA
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A TANC D'AERACIÓ LÍNIA 1 BUFADORS BER.01.A/B/C.

3,00 2.764,00 8.292,00

GJMDSOR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA REDOX.

1,00 2.741,25 2.741,25

GJMDSSH1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SENSOR DE SULFHÍDRIC DE
LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Gas mesurat: H2S
Alimentació: 24 Vcc
Senyal: 0; 4-20 mA
Rang: 0-100 ppm
MONICON T100-H2S
Pos Servei Objecte controlat
A Pretractament LZE.01.A.
B Biològic LZE.01.B

1,00 1.436,56 1.436,56

GJPACET1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA D'ESTANQUEITAT A
TRES COSTATS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
ACCIONAMENT MANUAL DIRECTE
ESTANQUITAT GOMA METALL
ACER INOXIDABLE AISI-316
NEOPRÈ

10,00 765,85 7.658,50
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GJTBBER1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUFADOR D'ÈMBOLS ROTATIUS,
DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Q = 950 M3/H
AH = 4,70 M.C.A.
POT = 20 KW
AMB CABINA INSONORITZADORA
DN50
PEDRO GIL
PG-30 60.30

1,00 7.269,21 7.269,21

GJTDDME1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DIFUSOR DE MEMBRANA
ELASTOMÈRICA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DE MICROBOMBOLLA
MEMBRANA DE EPDM
ROEDIGER ROEFLEX-310

228,00 77,92 17.765,76

GK3DRP01     u   DIPÒSIT PALETITZABLE PER A REACTIUS
Resistent químicament al clorur fèrric
Capacitat = 600 l
Amb estructura de protecció

1,00 1.982,54 1.982,54

GLJ3POM1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE POLIPAST D'ACCIONAMENT
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMB CARRO
ACCIONAMENT PER CADENA
1.000 KP

1,00 1.380,54 1.380,54

GN12VCV4     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA
D'ACCIONAMENT PER VOLANT, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
DN150 PN10
BELGICAST

9,00 478,26 4.304,34

GNHBDM01     u   BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA.
Q = 2 l/h
Ah = 5 bar
Pot = 0,09 kW
DOSIM FCO 05.07

1,00 796,37 796,37

GP2ZSCR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA DE COMUNICACIÓ
REMOTA
CONNEXIÓ AMB CENTRAL
ENVIAMENT D'INFORMACIÓ PERIÒDIC
ENVIAMENT D'ALARMES DE SITUACIÓ DE LA PLANTA

1,00 6.363,80 6.363,80

GQB2CRU1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
V = 1000 L
POLIÉSTER REFORÇAT CON FIBRA DE VIDRE
ROS-ROCA

2,00 954,00 1.908,00
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GQIFSCA1     u   SUBMINISTRAMENT I INATAL.LACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL
AUTOMÀTIC
PLC
SOFT-WARE

1,00 11.932,20 11.932,20

XPAD0035     u   Partida alçada a justificar per centrífuga deshidratació

1,00 8.500,00 8.500,00

TOTAL SUBCAPITOL 05_2 APARELLS ELECTROMECÀNICS.......................................................... 115.541,68

TOTAL CAPITOL 05 INSTAL�LACIONS...................................................................................................... 136.731,46
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CAPITOL 06 EDIFICACIÓ                                                      

E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a
revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

227,70 36,10 8.219,97

E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color ver-
mell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

106,40 15,64 1.664,10

EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permea-
bilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

5,00 370,54 1.852,70

EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una
fixa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior

4,00 585,79 2.343,16

EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

13,30 27,36 363,89

E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

106,40 31,50 3.351,60

EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i
<=50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals

1,00 150,25 150,25

EJ13B31P     u   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat so-
bre un peu

1,00 105,74 105,74

EJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col.locat amb suports murals

2,00 1.086,58 2.173,16

XPAE0002     u   Partida alçada a justificar per instal�lacions edificació

1,00 14.000,00 14.000,00

XPAE0003     u   Partida alçada a justificar per acabats edificació

1,00 10.000,00 10.000,00

XPAE0004     u   Partida alçada a justificar per construcció de la coberta

1,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL CAPITOL 06 EDIFICACIÓ............................................................................................................... 52.224,57
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CAPITOL 07 XARXES                                                          

SUBCAPITOL 07_1 COL�LECTOR I BEC DE SORTIDA                                     

F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

129,00 12,94 1.669,26

X22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.

10,80 22,46 242,57

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

54,00 4,22 227,88

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

116,10 8,01 929,96

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

116,10 5,12 594,43

GF1DN315     m   Col�lector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, interior llis, de tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², segons ISO 9969, inclòs p.p. de maniguet de
connexió de politilé i junta d'estanquitat d'EPDM, col�locat al fons de la rasa

75,00 23,89 1.791,75

XBEC0001     u   Bec de sortida de formigó per a col�lector de diàmetres 315mm totalment acabat.

1,00 1.200,00 1.200,00

F3J22610     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col�locats amb pala carregadora

8,00 43,52 348,16

TOTAL SUBCAPITOL 07_1 COL�LECTOR I BEC DE SORTIDA......................................................... 7.004,01

SUBCAPITOL 07_2 POUS DE REGISTRE                                                

F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

38,03 12,94 492,11

G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

16,20 4,22 68,36

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

16,90 8,01 135,37

G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics

38,03 5,12 194,71

FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m

5,00 59,05 295,25

FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 60 cm

5,00 52,60 263,00

FDB374C0     u   Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

5,00 172,53 862,65

FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

5,00 288,55 1.442,75
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FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col�locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

7,50 98,51 738,83

FDDZ51D9     u   Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col�locat amb mor-
ter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

25,00 16,53 413,25

FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb morter

5,00 129,78 648,90

TOTAL SUBCAPITOL 07_2 POUS DE REGISTRE............................................................................. 5.555,18

SUBCAPITOL 07_3 ENLLUMENAT INTERIOR                                             

G2221P21     m3  Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

4,80 6,65 31,92

G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

3,60 8,01 28,84

F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

1,20 82,77 99,32

G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.

1,20 3,58 4,30

GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N, col�locat al fons de la
rasa. Totalment acabat.

60,00 2,43 145,80

GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat en tub. Tot
inclòs, acabat i provat.

60,00 7,14 428,40

GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra.

60,00 4,46 267,60

GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

4,00 35,95 143,80

GHNSM125     u   Subministrament i col�locació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa Carandini o similar,
de 250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini anodizada, semiesfera inferior de policarbo-
nat prismàtic, porta globus de fundició injectada d'alumini de color gris clar i reflector interior simètric de
xapa d'alumini. Tot inclòs, acabat i en funcionament.

3,00 357,87 1.073,61

GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta, col.locada sobre dau de
formigó.Tot inclòs i acabat.

3,00 427,81 1.283,43

GH1A2S01     u   Armiri per enllumenat públic d'acer inoxidable, amb escomesa tipus T2, amb 2 sortides amb diferencials
instantanis, de doble nivell, encesa mitjançant rellotge astronòmic Astro Nova. Totalment instal�lat i en
funcionament.

1,00 1.950,00 1.950,00

TOTAL SUBCAPITOL 07_3 ENLLUMENAT INTERIOR...................................................................... 5.457,02
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SUBCAPITOL 07_4 ELECTRICITAT BT                                                 

GGF24F42     u   Subministrament i col�locació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç en punta, muntat amb
dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior existent. Tot inclòs, completament acabat.

35,00 632,67 22.143,45

FG610000     PA  Drets d'embrancament elèctrics i legalització de la instal�lació.

1,00 7.500,00 7.500,00

GARBT001     u   Subministrament i instal�lació d'armari prefabricat amb porta galvanitzada, amb bassament, tancament i
caixa de seccionament i CGP-9-400 A, segons normes de la companyia distribuidora. Tot inclòs i acabat.

1,00 1.400,00 1.400,00

GCOBT001     m   Conducció per a BT, inclosa l'excavació, col�locació llit i recobriment de sorra, peces de protecció, cinta
de senyalització, replè compactat de rases i transport de terres sobrants. Tot inclòs, completament acabat.

60,00 4,79 287,40

FGG13240     m   Subministrament i col�locació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, tetrapolar de secció
3 x 240 mm2 + 150 mm2, col�locat en tub.

60,00 71,22 4.273,20

GG2PE160     m   Subministrament i col�locació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble paret, segons norma EN
50086-2-4 N, col�locat al fons de la rasa. Tot inclòs, completament acabat.

60,00 5,47 328,20

TOTAL SUBCAPITOL 07_4 ELECTRICITAT BT................................................................................ 35.932,25

TOTAL CAPITOL 07 XARXES..................................................................................................................... 53.948,46
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CAPITOL 08 URBANITZACIÓ I JARDINERIA                                       

SUBCAPITOL 08_1 PAVIMENTACIÓ I VIALS                                            

F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

962,53 31,61 30.425,57

F9J13Q40     m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

234,78 0,36 84,52

F9J12X50     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

234,78 0,81 190,17

F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

33,80 48,86 1.651,47

F9H12114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i be-
tum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

22,54 49,82 1.122,94

G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

146,35 88,82 12.998,81

G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

3,00 97,64 292,92

XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, col�locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

50,00 22,78 1.139,00

G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

95,00 11,26 1.069,70

G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

95,00 36,89 3.504,55

GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de tràn-
sit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.

1,00 174,09 174,09

GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat. Tot inclòs i aca-
bat.

1,00 25,42 25,42

GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.

60,00 0,76 45,60

TOTAL SUBCAPITOL 08_1 PAVIMENTACIÓ I VIALS....................................................................... 52.724,76
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SUBCAPITOL 08_2 JARDINERIA I TANCA PERIMETRAL                                   

FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i
equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 25 %

385,00 0,95 365,75

GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs
el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

385,00 1,31 504,35

GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5
mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

70,00 5,76 403,20

GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió es-
cocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'ar-
relament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

70,00 11,75 822,50

F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de tub galvanitzat i pintat de diàmetre 48
mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

157,00 24,04 3.774,28

F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de torsió senzi-
lla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom

1,00 739,25 739,25

FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb pa de terra protegit
amb malla metàl.lica i guix

26,00 212,01 5.512,26

FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent infe-
rior al 25 %

364,00 20,46 7.447,44

FRF1114A     u   Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per escossell

420,00 0,57 239,40

TOTAL SUBCAPITOL 08_2 JARDINERIA I TANCA PERIMETRAL..................................................... 19.808,43

TOTAL CAPITOL 08 URBANITZACIÓ I JARDINERIA.................................................................................. 72.533,19
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CAPITOL 09 ACABATS I IMPREVISTOS                                           

ACABIMPR         Partida alçada a justificar acabats i mprevistos

1,00 32.000,00 32.000,00

TOTAL CAPITOL 09 ACABATS I IMPREVISTOS........................................................................................ 32.000,00
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CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               

PAEBSS       u   Partida alçada a justificar per a seguretat i salut.

1,00 11.872,09 11.872,09

TOTAL CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT................................................................................................ 11.872,09

TOTAL............................................................................................................................................................. 624.376,85
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4. RESUM GENERAL

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS

01 MOVIMENT DE TERRES.......................................................................................................... 15.088,19

02 CAMÍ D'ACCÉS....................................................................................................................... 5.274,72

03 OBRA CIVIL EDAR I EB............................................................................................................ 67.526,44

04 IMPULSIÓ............................................................................................................................... 177.177,73

05 INSTAL�LACIONS.................................................................................................................... 136.731,46

06 EDIFICACIÓ............................................................................................................................ 52.224,57

07 XARXES................................................................................................................................. 53.948,46

08 URBANITZACIÓ I JARDINERIA.................................................................................................. 72.533,19

09 ACABATS I IMPREVISTOS........................................................................................................ 32.000,00

10 SEGURETAT I SALUT.............................................................................................................. 11.872,09

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 624.376,85

13,00% Despeses Generals....................... 81.168,99

6,00% Benefici industrial.......................... 37.462,61

Suma de D.G. i B.I. 118.631,60

18,00% I.V.A........................................... 133.741,52 133.741,52

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 876.749,97

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb
NORANTA-SET CÈNTIMS

Barcelona, juliol de 2011

L'autor del projecte

Albert Argilaga Claramunt


